
 
ج)  فحة ( هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ "الهيئة"). ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الص تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن 

الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها   النشرة إلى جعل أي إفادة واردة   مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع 

ذه النشرة أو اكتمالها، وتخليان أنفسهما صراحة من أًي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة  تعلق بدقة هفيها مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة تداول السعودية (تداول السعودية) أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أَي تأكيدات ت

 .تعذر فهممحتويات هذه النشرة، يجب استشارة مستشار مالي مرخص له  سهم محل الطرح. وفي حالأو االعتماد على أّي جزء منها. ويجب على الراغبين في شراء األسهم المطروحة بموجب هذه النشرة تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة باأل

م) 28/03/2022هـ (الموافق 25/08/1443صدرت نشرة اإلصدار هذه بتاريخ   

 

م) كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت  10/2004/ 04(الموافق  ـهـ20/08/1425تأسست شركة لدن لالستثمار ("الشركة" أو "الُمصدر") بتاريخ 

من خالل تحويل عدد من فروع مؤسسة اجزاال للتجارة والمقاوالت "لصاحبها سعد بن  اسم "شركة اجزاال للتجارة واالستثمار العقاري المحدودة" 

) وهي:  العريفي"  سعد  بن  ( 1سعود  رقم  تجاري  بسجل  المحروقات  لتجارة  اجزاال  مؤسسة  وتاريخ  000429)  (الموافق    ـهـ 10/1411/ 30) 

م) ومقرها  1990/ 05/ 09(الموافق    ـه1410/ 14/10) وتاريخ  076827) مكتب جزاال العقاري بسجل تجاري رقم (2م) ومقرها المزاحمية، (1991/ 05/ 15

) مكتب  4م) ومقرها الرياض، (1995/ 11/01(الموافق    ـهـ09/08/1415) وتاريخ  132533) مصنع سعد العريفي للبلك بسجل تجاري رقم ( 3الرياض، (

) مؤسسة اجزاال للشقق  5بر، ( م) ومقرها الخ1998/ 08/ 23(الموافق    ـ ه1419/ 04/ 30) وتاريخ  022785اجزاال للخدمات العقارية بسجل تجاري رقم ( 

م) ومقرها الخبر، تم تحويلها بما لها من حقوق وما عليها  2001/ 10/ 15(الموافق    ـه1422/ 07/ 28) وتاريخ  025538المفروشة بسجل تجاري رقم ( 

محدودة" وبرأس مال قدره  من التزامات وكافة أصولها وخصومها إلى شركة اجزاال للتجارة واالستثمار العقاري المحدودة "شركة ذات مسؤولية  

) حصة متساوية  8,568) ريال سعودي مقسمة إلى ثمانية آالف وخمسمائة وثمانية وستين (2,142,000مليونين ومائة واثنين وأربعين ألف (

)،  ة الدفترية وفق القيم  ) ريال سعودي (ناتجة عن تقييم فروع المؤسسة المشار إليها أعاله250القيمة قيمة كل حصة منها مائتين وخمسين ( 

) الرقم  تحت  الخبر  بمدينة  التجاري  بالسجل  الشركة  قيد  وتاريخ  2051030952وتّم  وبتاريخ    م).26/04/2005(الموافق    ـه1426/ 03/ 17) 

تبلغ مائتين  102تنازل الشريك/ سعد بن سعود العريفي عن عدد مائة واثنان (م)  2010/ 07/ 11(الموافق    ـهـ1431/ 07/ 29 ) حصةبقيمة إسمية 

%)  2.38) ريال سعودي تمثل نسبة (25,500) ريال سعودي للحصة الواحدة وبإجمالي قيمة تبلغ خمسة وعشرين ألف وخمسمائة ( 250وخمسين (

قرر الشركاء باالجماع الموافقة على تحويل الشركة إلى  ) حصة، كما 4,284بعين وثمانين (من إجمالي الحصص المملوكة له البالغة أربعة آالف وأر

ألف   وأربعين  واثنين  ومائة  مليونين  من  مالها  رأس  وزيادة  العقاري"  واالستثمار  للتجارة  اجزاال  "شركة  باسم  لتصبح  مقفلة  مساهمة  شركة 

) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل  1,000,000ريال سعودي، مقسم إلى مليون () 10,000,000) ريال سعودي إلى عشرة ماليين (2,142,000(

) رياالت سعودية، وقد  10) سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة ( 785,800عن طريق إصدار عدد سبعمائة وخمسة وثمانين ألف وثمانمائة (

مباني قيمة  ) ريال سعودي من خالل المساهمة العينية ب7,858,000ف (تم الوفاء بالزيادة البالغة سبعة ماليين وثمانمائة وثمانية وخمسين أل 

/ق) بالموافقة على تحول الشركة  127م) صدر القرار الوزاري رقم ( 2011/ 12/03(الموافق    ـه1432/ 07/04مقامة على أراضي مستأجرة، وبتاريخ  

/ق) بالموافقة على إعالن تحول الشركة إلى  241ار الوزاري رقم (م) صدر القر 14/06/2011(الموافق   ـه12/07/1432إلى مساهمة مقفلة، وبتاريخ 

م) وافقت الجمعية العامة غير  01/06/2016ـ (الموافق  هـ1437/ 08/ 25مساهمة مقفلة وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة. وبتاريخ  

الثمائة وثمانية وستين مليون ومائة وأربعة عشر ألف  ) ريال سعودي إلى ث10,000,000العادية على زيادة رأس مال الشركة من عشرة ماليين ( 

) سهم عادي  36,811,420) ريال سعودي، مقسم إلى ستة وثالثين مليون وثمانمائة وإحدى عشر ألف وأربعمائة وعشرين (368,114,200ومائتي ( 

مسة وثالثين مليون وثمانمائة وإحدى عشر  ) رياالت سعودية، وذلك عن طريق إصدار عدد خ 10مدفوعة القيمة بالكامل قيمة كل منها عشرة ( 

) رياالت سعودية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة ثالثمائة  10) سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة (35,811,420ألف وأربعمائة وعشرين (

ول العينية وفقًا لمتوسط تقييمها  ) ريال سعودي عن طريق رسملة األص358,114,200وثمانية وخمسين مليون ومائة وأربعة عشر ألف ومائتي ( 

(الموافق  03/1440/ 12م). وبتاريخ  2016/ 05/ 07(الموافق    هـ 1437/ 07/ 30بتاريخ  الصادرة  من قبل مقيميين خارجيين   م) وافقت  20/11/2018ه 

وزارة    وافقتلدن لالستثمار" وقد  الجمعية العامة غير العادية على تعديل اسم الشركة من "شركة اجزاال للتجارة واالستثمار العقاري" إلى "شركة  

(الموافق  09/04/1440بتاريخ  على تعديل االسم  التجارة   م) وافقت الجمعية  2020/ 06/ 11(الموافق    هـ19/10/1441وبتاريخ  م).  12/2018/ 16ه 

%) من رأس مال شركة  100.00%) إلى نسبة ( 70.00زيادة ملكيتها في شركة بلت للمقاوالت (شركة تابعة) من نسبة (   العامة غير العادية على 

بلت للمقاوالت وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة لدن لالستثمار وذلك عن طريق تنازل المساهمين المقيدين في سجل المساهمين بالشركة 

والبالغ عددهم   الجمعية  انعقاد  وواحد  28ثمانية وعشرين مساهم (يوم  مليون وستمائة  ملكية كل مساهم عن عدد واحد  ) مساهم بحسب 

) سهم عادي لصالح السيد/ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي والذي يملك النسبة المتنازل عنها  1,621,264وعشرين ألف ومائتين وأربعة وستين (

م) وافقت الجمعية العامة  2021/ 03/ 08ه (الموافق  1442/ 07/ 24وبتاريخ   .(شركة تابعة) %) من رأس مال شركة بلت للمقاوالت30.00والبالغة (

بتغيير المركز الرئيسي للشركة من مدينة الخبر إلى مدينة  والمتعلقة  ) من النظام األساسي للشركة  5غير العادية على تعديل المادة الخامسة ( 

)  1010467355) من سجل رئيسي للشركة إلى سجل فرعي وتحويل السجل التجاري رقم (2051030952الرياض وكذلك تحويل السجل التجاري رقم ( 

، كما وافقت الجمعية على تنازل شركة لدن لالستثمار عن كامل ملكيتها  لى سجل رئيسي مع االحتفاظ بأرقام السجالت وتواريخها إمن سجل فرعي  

تابعة لشركة لدن لالست  في شركة النحالت الثالثة تنازل الشركاء المالكين  مقابل    ثمار) بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات(شركة كانت 

 ـ  ه25/01/1443وبتاريخ  . ) بمنطقة مكة المكرمة320118004371شركة لك االستثمارية للتجارة والمالكة لعقار عبارة عن أرض بصك ملكية رقم (ل

م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة وثمانية وستين مليون ومائة وأربعة عشرة  02/09/2021(الموافق  

) سهم  50,000,000) ريال سعودي، مقسم إلى خمسين مليون (500,000,000) ريال سعودي إلى خمسمائة مليون ( 368,114,200ألف ومئتان ( 

) رياالت سعودية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة مائة وواحد وثالثين مليون وثمانمائة وخمسة وثمانين  10يمة كل سهم منها عشرة (عادي، ق

) ريال سعودي عن طريق رسملة كامل االحتياطي النظامي البالغ قيمته إثنا عشر مليون وأربعمائة وسبعة وأربعين  131,885,800ألف وثمانمائة ( 

مائة وتسعة عشر مليون وأربعمائة وثمانية    المبقاه بقيمة  ) ريال سعودي ورسملة جزء من األرباح 12,447,484بعمائة وأربعة وثمانين ( ألف وأر

 ) ريال سعودي. 119,438,316وثالثين ألف وثالثمائة وستة عشر (

عادي مدفوعة  ) سهم  50,000,000(   سين مليونخم) ريال سعودي مقسمة إلى  500,000,000(   خمسمائة مليونيبلغ رأس مال الشركة الحالي  

) رياالت سعودية، وجميع أسهم الشركة أسهمًا عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي مساهم  10القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (

العامة للمساهمين ("الجمعية العامة")  أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم أيًا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية  ("المساهم")  

، كما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور  والتصويت فيها

وعن السنوات المالية   صدار هذهنشرة اإلحصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارًا من تاريخ  الطرح  تستحق أسهم  اجتماعات الجمعية العامة. و

 ). في هذه النشرة) "سياسة توزيع األرباح" 5التي تليها. (فضًال راجع قسم رقم ( 

عادي (يشار إليها مجتمعًة بـ"أسهم  ) سهم  5,000,000ماليين (خمسة    لعدد  سيكون الطرح موجهًا لفئات المستثمرين المؤهلين ("الطرح")، وذلك

ريال سعودي،    )  18ثمانية عشر (   ) عشرة رياالت سعودية، وسيكون سعر الطرح 10بـ"سهم الطرح") وبقيمة أسمية للسهم قدرها (الطرح" ومنفردة  

من رأس المال المصدر للشركة، وسوف تكون أسهم الشركة أسهمًا عادية من فئة واحدة.  %)  10(بالمائة  عشرةنسبة  وتمثل أسهم الطرح بمجملها  

مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم أيًا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت  واليعطي أي  

"سياسة    )5( فيها. وتستحق أسهم الطرح أي أرباح تعلنها الشركة منها تاريخ نشرة اإلصدار هذه والسنوات المالية التي تليها. (فضًال راجع قسم رقم

 هذه النشرة).    توزيع األرباح" في

أو أكثر من رأس مالها هم: المساهم/ شركة أعشار    %) 5.00كما في تاريخ هذه النشرة، فإن المساهمين الكبار في الشركة الذين يملكون نسبة (

لشركة ، وهم  %) من رأسمال ا18.64%) من رأسمال الشركة، وشركة عاديات لالستثمار بنسبة ملكية تبلغ (23.90لالستثمار بنسبة ملكية تبلغ ( 

 ) "هيكل ملكية  1.4%) من أسهم الشركة قبل الطرح. (ولمزيد من التفاصيل حول المساهمين فضًال راجع قسم (42.54يملكون مجتمعين نسبة (

من  ) شهرًا 12الشركة قبل وبعد الطرح" في هذه النشرة). ويحظر على كبار المساهمين المذكورين أعاله التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر ( 

نتهاء هذه الفترة دون الحصول على  أتاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية ("فترة الحظر")، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد 

 موافقة هيئة السوق المالية ("الهيئة") المسبقة. 

 
 

 
 
 

الطرح  فياالكتتاب  يقتصر  سو المؤهلين  أسهم  المستثمرين  فئات  على  الموازية  السوق  قائمة في  في  المؤهل  المستثمر  تعريف  وفق   ،

تداول السعودية  المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد شركة  

 : ة، أي من اآلتيويقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمر ("السوق" أو "تداول السعودية")،

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.  .1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت   .2

العميل  بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن  
 ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. 

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها   .3
 الهيئة، أو مركز اإليداع. 

لية مرخص لها في ممارسة  الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق ما .4
 أعمال اإلدارة. 

 الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  .5
 صناديق االستثمار.  .6
األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في   .7

 جانب غير المقيمين في السوق الموازية. الدليل االسترشادي الستثمار األ
 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  .8
 أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع. .9

يير  أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعا .10
 :اآلتية

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال   )أ
   .تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية

 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.  ) ب
 ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. أن يعمل أو سبق له العمل مدة  )ج
 .أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة )د
من جهة معترف بها   أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة )ه

 دولًيا. 
 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.  .11

 يمتلك المساهمون الحاليون في الشركة (ويشار إليهم مجتمعين ب"المساهمين الحاليين") الواردة أسمائهم في الصفحة (و) جميع أسهم الشركة  

(    شركة اعشار لالستثمار (ويشار إليه ب"المساهم البائع")  /المساهمسيتم بيع أسهم الطرح من قبل  قبل الطرح. و )    1.4وفقًا للجدول رقم 

)  %90.00(بالمائة  تسعين    نسبة  ونالحالي  ونالمساهمسيمتلك  وبعد استكمال عملية الطرح،  .  ن ("هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح) بعنوا

، وستعود متحصالت االكتتاب بعد خصم  بعد الطرح   بحصة سيطرة في الشركة  ونالحالي  ونالمساهمسيحتفظ  الشركة، وبالتالي  رأس مال  من  

 "استخدام متحصالت الطرح").   6، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من متحصالت االكتتاب ( فضًال راجع قسم  البائع  للمساهم  الطرحمصاريف عملية  

شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو نهاية  أيام  )  5(  خمسة   م) وتستمر لمدة22/05/2022(الموافق   ـ  ه10/1443/ 21  األحدتبدأ فترة الطرح في يوم  

عبر نظام االكتتاب  م) ("فترة الطرح"). حيث يمكن تقديم طلبات االكتتاب في أسهم الطرح  26/05/2022(الموافق    ـه1443/ 10/ 25  الخميسيوم  

(للحصول على تفاصيل    أسهم خالل فترة الطرح اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في  

) من هذه النشرة). وسوف يكون الطرح على المستثمرين المؤهلين خالل فترة الطرح، وسيتاح  هأكثر حول معلومات االتصال فضًال راجع الصفحة (

نات يتم فيها عرض جميع الوثائق المشار  لكل منهم دراسة الفرصة االستثمارية واالطالع على أي معلومات إضافية متاحة من خالل غرفة للبيا

أسهم كحد أدنى لكل مستثمر مؤهل، علمًا بأن الحد   )10عشرة (سيتم االكتتاب بعدد   "المستندات المتاحة للمعاينة".  12إليها في القسم رقم 

سهم لكل مستثمر مؤهل، سيكون االكتتاب  )  2,499,990(   مليونين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعيناألقصى لالكتتاب هو 

في أسهم الطرح من خالل تقديم طلب االكتتاب، وتحويل األموال إلى حساب االكتتاب الخاص بعملية الطرح مباشرة حسب نموذج االكتتاب،  

م) ("تاريخ  2022/ 05/ 31(الموافق   ـ ه01/11/1443  الثالثاءوسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي ألسهم الطرح في موعد أقصاه يوم 

خالل   الفائض  رد  ( التخصيص")، وسيكون  الجهة  )  أيام   2يومي  من  استقطاعات  او  عموالت  أي  هناك  يكون  ولن  التخصيص،  تاريخ  عمل من 

م).  02/06/2022(الموافق    ـه1443/ 03/11  الخميسالمستلمة لمتحصالت الطرح او مدير االكتتاب أو الشركة، ورد الفائص في موعد أقصاه يوم  

"    وأحكام الطرح وشروطه) "المعلومات المتعلقة باألسهم  8القسم (  ولمزيد من التفاصيل حول شروط وأحكام وتعليمات الطرح، الرجاء مراجعة

وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت    ة من األسهم العادية،من هذه النشرة. للشركة فئة واحد

، كما يحق لكل  ا (سواًء العادية أو غير العادية) والتصويت فيهواحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين  

.  مساهم أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة. و

ه. ولمزيد من التفاصيل حول سياسة توزيع األرباح، (فضًال  وتستحق أسهم الطرح حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارًا من تاريخ النشرة هذ

 من هذه النشرة.  توزيع األرباح")) "سياسة  0راجع قسم رقم ( 

سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل هذا الطرح. وقد تقدمت   أسهم الشركة في أي سوق لألسهم  وتداول  لم يسبق إدراج

، كما تقدمت بطلب  وفقًا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة    للهيئة لتسجيل وطرح أسهمها في السوق الموازية الشركة بطلب

إلى   لقواعد اإلدراج،شركة  إدراج أسهمها  السعودية وفقًا  كافة،تداول  بالمتطلبات  وتم االستيفاء  الموافقات   وقد   ،  جميع  الحصول على  تم 

تداول األسهم في السوق الموازية في   . ومن المتوقع أن يبدأبما في ذلك الموافقة نشرة اإلصدار هذه طرح األسهم الرسمية ا لالزمة لعملية 

 " قسم  ع ( فضال راج الفائض واالنتهاء من جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة  ريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم وردوقت ق

الطرح  وإجراءات  المهمة  الموازية، سوف يسمح من    "التواريخ  السوق  وبعد تسجيل األسهم في  النشرة).  الذين   هذه  المؤهلين  للمستثمرين 

 . في أسهم الشركة  الشروط سواء من داخل أو خارج المملكة بالتداول تنطبق عليهم 

"عوامل  قسم  و  في الصفحة (أ)  "إشعار مهم"قسم  على مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب دراسة  األسهم محل الطرح  ينطوي االستثمار في  

 المؤهلين المحتملين قبل أن يتخذوا قرارًا باالستثمار في أسهم الطرح. المخاطرة" الواردين في نشرة اإلصدار هذه بعناية من ِقَبل المستثمرين 

 
 

 ومدير االكتتاب المستشار المالي
 

 

 

  لالستثمار لدن شركة أسهم إصدار نشرة
رقم( الوزاري  القرار  بموجب  سعودية  مقفلة  مساهمة  وتاريخ  127شركة  (الموافق  1432/ 07/04/ق)  (12/03/2011هـ  رقم  الوزاري  والقرار  بتاريخ  241م)  الصادر  (الموافق  12/07/1432/ق)  هـ 

 م) الصادر بمدينة الرياض. 01/2017/ 16هـ (الموافق  18/04/1438) وتاريخ  1010467355م) وبموجب السجل التجاري رقم (14/06/2011

  %) من إجمالي رأس مال الشركة من خالل طرحها في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين بسعر قدره10( تمثل  نسبة عشرة بالمائة) سهم عادي  5,000,000عدد خمسة ماليين (   طرح

 .ريال سعودي للسهم الواحد     )18ثمانية عشر (
 م) 26/05/2022هـ (الموافق  25/10/1443 الخميس م) إلى يوم2022/ 22/05هـ (الموافق 21/10/1443  األحد فترة  الطرح من يوم





  
 

 أ 

 مهم إشعار 
الذين    المستثمرون. وسيعامل  الموازية  السوق  في   لالكتتاب   المطروحةاألسهم    وعن  لالستثمار  لدن  شركةمعلومات تفصيلية كاملة عن    النشرة  هذه  تقدم 

  نسخ  على  الحصول  يمكن  والتي،  النشرة هذه تحتويهاستند إلى المعلومات التي  ت  طلباتهمعلى أساس أن    المطروحةفي األسهم    االكتتاب  بطلبات  يتقدمون
 االكتتاب ومدير المالي  المستشارأو موقع    www.ladun.sa)(  الشركة  من  لكل   اللكترونية ا  لمواقعا  من   أو  االكتتاب  ومدير   المالي   لمستشارا   أو  الشركة   من  منها

كابيتال) (يقين  المالية  يقين  المالية  www.yaqeen.com.sa(  شركة  السوق  أو موقع هيئة   ((www.cma.org.sa)  تداول   شركةموقع    أو" السعودية  تداول 
"شركة  .)www.saudiexchange.sa(السعودية"   اإلكتتاب  ومدير  المالي  المستشار  قبل  من  اإلعالن  سيتم  موقع  كابيتال   يقين  كما  على  تداول    شركة" 

السعودية"   "تداول    واإللتزامات   المالية  األوراق  طرح  قواعد  وفق  حددةالُم   المدة  خالل  المؤهلين  للمستثمرين  وإتاحتها  اإلصدار  نشرة  نشر  عنالسعودية 
 .  أخرى تطورات  أي وعن ) يوم قبل اإلدراج)14(خالل فترة التقل عن ( المستمرة

الصادرة عن    تحتوي المستمرة  المالية وااللتزامات  تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق    المالية   السوق  هيئةنشرة اإلصدار هذه على تفاصيل تم 

) مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة  جفي صفحة (  أسماؤهم، ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة  السعودية  العربية  بالمملكة

بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم   ،حسب علمهم واعتقادهم ب في هذه النشرة، ويؤكدون 

أي مسؤولية عن محتويات هذه   تداول السعودية (تداول السعودية)  وشركةوال تتحمل الهيئة    .تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة

 ، النشرة  هذه  في  ورد  عما  تنتج  خسارة  أي  عن  كانت  ماالنشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مه

 . منها جزء أي على االعتماد عن أو

 

تعيين   تم  المالي")يقين كابيتال    شركةوقد  يتعلق    لالكتتاب ("مدير االكتتاب")، وذلك  ومديراً   ،كمستشار مالي ("المستشار  الشركة في   بطرحفيما  أسهم 

 "التعهدات الخاصة باالكتتاب" من هذه النشرة.  ) 10(السوق الموازية (االكتتاب). للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة القسم 

األسهم بشكل إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصداره عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة 

ة عن نطاق سيطرة التطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارج   نتيجةسلبي  

اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما    يجوزهذه النشرة)، وال    في) "عوامل المخاطرة"  2الشركة (فضًال راجع قسم رقم (

تحقيق أي أرباح أو ايرادات أو نتائج أو أحداث   بشأن  إقراراً   أو  تأكيداً أو   اً شكل من األشكال، على أنها وعد يأو تفسيرها أو االعتماد عليها، بأ  الطرحيتعلق بأسهم  

 مستقبلية.

  عملية بالمشاركة في    المالي  ها أو من مستشار من المساهم البائع    أومجلس إدارتها    أعضاء  منال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو  

االستثمارية    لألهدافدون األخذ في االعتبار    هاهذه النشرة ذات طبيعة عامة، وقد تم إعداد  في  الموجودة. وتعتبر المعلومات  المطروحة  األسهم  في  االكتتاب

  مهنية   استشارة  على  الحصول  مسؤولية  الستثماربا  قرار  اتخاذ  قبل  النشرة  لهذه  مستلم  كل  ويتحمل الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة.

في هذه    الواردةاالستثمار والمعلومات    هذا  مالءمةوذلك لتقييم مدى   الطرح،  أسهمفي    االكتتاب  بخصوص  الهيئة  قبل  من  له  مرخص  مالي  مستشار   من

 الخاصة به.  الماليةالنشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات 

الطرح حسب متطلبات قواعد طرح   ا يقتصر االكتتاب في أسهم  المستمرة على فئات  المالية وااللتزامات  المؤهلين وهم كما يلي:األوراق  )  1  لمستثمرين 

عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية )2  مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.

القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول قد ُعّينت بشروط تمكنه من اتخاذ  

)حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أوالسوق، أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة،  3  على موافقة مسبقة منه.

ا اإلدارة.  4أليداع.  أومركز  أعمال  لها في ممارسة  تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص  أو عن طريق محفظة  الحكومة، مباشرة  المملوكة من  الشركات   (5  (

ر في )األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثما7) صناديق االستثمار.  6الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  

)المؤسسات 8السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.  

) أشخاص طبيعيون يجوز 10)أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.  9المالية األجنبية المؤهلة.  

أ)أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية   :لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية

ب) أن ال تقل قيمة    شرة شهرًا الماضية.ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني ع

على   صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. د) أن يكون حاصًال 

يكون حاصًال على ش أن  الهيئة. ه)  المعتمدة من قبل  المالية  للتعامل في األوراق  العامة  المالية الشهادة  أعمال األوراق  هادة مهنية متخصصة في مجال 

 ) م22/05/2022(الموافق    هـ10/1443/ 21األحد  سيتم الطرح خالل الفترة من يوم  )أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.  11معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.  

والمستشار المالي من متلقي هذه النشرة االطالع على  البائع الشركة والمساهمويطلب كل من  )م26/05/2022(الموافق   هـ10/1443/ 25الخميس  إلى يوم

لبيــع، أو طلبــا لعــرض شــراء أي مــن أســهم الطــرح،    . ال تمثــل هــذه النشــرة عرًضاكافة القيود النظامية التي تتعلق بطرح أو بيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها

توزيـع    أي بلـد ال يجيـز فيـه النظـام المعمـول بـه فـي ذلـك البلـد لمثـل ذلـك الشـخص تقديـم مثـل ذلـك العـرض أو الطلـب، ويحظـر صراحـة  مــن جانـب أي شـخص فـي

ميــن المســموح لهــم باألســتثمار فــي الســوق  هـذه النشـرة أو بيــع أســهم الطــرح إلى شــخص فــي أي دولــة أخــرى غيــر المملكــة، باســتثناء فئــة األجانب غيــر المقي

ــوق الموازيــة، والمؤسســات الماليــة الموازيــة، والذيــن يسـتوفون المتطلبـات المنصـوص عليهـا فـي الدليـل االسترشـادي إلسـتثمار األجانـب غيــر المقيميــن فــي الس

والشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة مــن خالل اتفاقيــة مبادلــة، علــى  األجنبية المؤهلــة و/أو المســتثمرين األجانب 

 .أن يتــم مراعــاة األنظمة والتعليمــات المنظمــة لذلــك

http://www.saudiexchange.sa/
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 مالية ال معلوماتال
التي تتضمن أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في و(م2020ديسمبر    31المالية المنتهية في  تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة  

التي تتضمن أرقام المقارنة  و(  م2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعة والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة    ،م)2019ديسمبر    31

) المعتمدة في  (IFRSوفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي  بهم، واإليضاحات المرفقة  م)2020من عام    سبتمبر  30ة أشهر المنتهية في  تسعلفترة ال

) والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة  اعتمدتها  التي  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  مراجعة SOCPA)المملكة  تمت  وقد   ،

في  وتدق المنتهية  المالية  للسنة  للشركة  المراجعة  المالية  القوائم  من  كل  وفحص  المختصرة م  2020ديسمبر    31يق  األولية  المالية  والقوائم 

شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون  المشار إليها أعاله من قبل  م  2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    التسعةالمفحوصة لفترة  

 ، هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.قانونيون

 التوقعات واإلفادات المستقبلية
. وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل  في هذه النشرةومفصح عنها  على أساس افتراضات محددة    في هذه النشرةتم إعداد التوقعات الواردة  

 .كتمال هذه التوقعاتافيما يتعلق بدقة أو  يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فإنه ال وبالتاليفتراضات المستخدمة، العن ا

كلمات  ال  بعض  استخدام"إفادات مستقبلية"، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل    في هذه النشرةوتمثل بعض التوقعات الواردة  

من "  "،من الممكن"، "يحتمل "  "،"من المتوقع"، "يمكن   "،"، "يقدر"، "يعتقد"، "يتوقع مستقبلية مثل "يخطط"، "يعتزم"، "ينوي الداللة  الذات  

المعنى. وتعكس هذه اإلفادات   لها في  المشابهة  أو  المقاربة  المفردات  لها وغيرها من  النافية  النظر    وجهةالمحتمل"، "سوف"، "قد"، والصيغ 

ل التي  ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوام  الحالية للشركة بخصوص أحداث مستقبلية، لكنها ال تشكل ضمانًا أو تأكيداً 

إلى   نتائجها وتؤدي  أو  إنجازاتها  أو  للشركة  الفعلي  األداء  تؤثر على  اإلفادات صراحةً اقد  كبير عما تضمنته هذه  تم   ختالفها بشكل  أو ضمنًا. وقد 

)  2(  رقم  جع قسم(را   النشرة هذه  فيفي أقسام أخرى   المخاطر والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيًال   أهمستعراض  ا

في  ة  "عوامل المخاطرة"). وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقديرات الوارد

 .في هذه النشرةللشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة  ة، فإن النتائج الفعليهذه النشرة

  لى الهيئة إذا علمت في أي وقٍت إ  ةتكميلي   إصدار  نشرةالشركة بتقديم    ستقوم،  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرحقواعد  متطلبات  ل  مراعاةً و

 ظهور)  2، أو (اإلصدار  نشرةوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في  )  1(  بأي من اآلتي:  اإلدراجاكتمال    من الهيئة وقبل   هذه النشرةبعد اعتماد  

هذه  ستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنها  ا . وباإلصدار  نشرةمسائل مهمة كان يجب تضمينها في  أي  

كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر واألمور غير المؤكدة والتقديرات، فإن األحداث    ، سواًء النشرة

. وعليه، يتعين على قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد ال تحدث مطلقاً   هذه النشرة  يتناولهاوالظروف والتوقعات المستقبلية التي  

المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكٍل المؤهلين مستثمرين  ال

 أساسي.
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 دليل الشركة 
 أعضاء مجلس اإلدارة * 

 المنصب  االسم
صفة  

 العضوية 
االستقاللية 

*** * *** 
 العمر  الجنسية 

األسهم المملوكة  
 قبل الطرح 
 "مباشرة" 

األسهم المملوكة  
 بعد الطرح  
 "مباشرة" 

األسهم المملوكة قبل  
 الطرح 

 "غير مباشرة" 

األسهم المملوكة  
 بعد الطرح  

 التمثيل  "غير مباشرة" 

 العدد النسبة العدد
النس

 بة
 النسبة العدد النسبة العدد

  سعد  عبدهللا
 العريفي  سعود

 رئيس 
مجلس  
 اإلدارة 

 - - - - - %1.95 976,764 %1.95 976,764 54 سعودي  غير مستقل  تنفيذي  غير

  محمد  فهد إبراهيم
 * ** العساف 

 نائب
 رئيس 

مجلس  
 اإلدارة 

 - - - - - - - - - 54 سعودي  مستقل  غير تنفيذي  غير

سعد سعود   ناصر
 ***** العريفي  

  العضو
 المنتدب 

 %42.54 21,269,624 - - - - 49 سعودي  مستقل  غير تنفيذي 
16,269,

624 
32.54% 

  اعشار شركة
  ستثمارلال

وشركة عاديات  
 ستثمار لال

  عبدالعزيز سليمان
 الباتلي  ناصر

 عضو
  مجلس
 اإلدارة 

 - - - - - %4.36 2,181,712 %4.36 2,181,712 49 سعودي  مستقل  غير تنفيذي 

  علي إبراهيم علي
 **** الناصر

عضو 
مجلس  
 اإلدارة 

 - - - - - - - - - 36 سعودي  مستقل  تنفيذي  غير

  عبدالعزيز عادل
  ناصر

 **  العبدالسالم

عضو 
مجلس  
 اإلدارة 

 - - - - - - - - - 52 سعودي  مستقل  تنفيذي  غير

  سلطان
  عبداللطيف

 **  نقلي عبدهللا

عضو 
مجلس  
 اإلدارة  

 - - - - - - - - - 45 سعودي  مستقل  تنفيذي  غير

 *** ***   اإلدارة مجلس  سر أمين

عبدالمجيد محمد  
 ناصر الباتلي 

 سر أمين
 مجلس
 اإلدارة

 - - - - - - - - - 31 سعودي  - -

 المصدر: الشركة  

المذكورين أعاله لدورة مجلس اإلدارة الحالية  تعيين أعضاء مجلس اإلدارة    م) على07/07/2019(الموافق    ـ ه04/11/1440* وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  
 م).2022/ 06/ 13(الموافق  ـه14/11/1443م) ولمدة ثالث سنوات، تنتهي في تاريخ 06/2019/ 14(الموافق   ـ ه11/10/1440التي بدأت من تاريخ  

م) على تعيين كل من السيد/ إبراهيم فهد محمد العساف، والسيد/ هشام  2021/ 09/08(الموافق    ـه1443/ 01/01** وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  
ذلك بدًال عن أعضاء مجلس  إبراهيم حمود النامي، والسيد/ عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسالم، والسيد/سلطان عبداللطيف عبدهللا نقلي كأعضاء مجلس إدارة مستقلين و

السيد/ سعود سعد سعود العريفي، والسيد/ أحمد سعد سعود العريفي، والسيد/ عمر سعد سعود العريفي، والسيد/ مصعب سعد سعود  اإلدارة المستقيلين وهم  
لغرض تحسين مستوى االستقاللية بمجلس    م)2021/ 08/ 09(الموافق    ـه1443/ 01/01العريفي والذين تم قبول استقالتهم من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ  

 . دارةاإل
م) على تعيين السيد/ إبراهيم فهد محمد العساف نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة  2021/ 09/08(الموافق    ـ ه01/01/1443* وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ **

 م). 13/06/2022(الموافق  ـه11/1443/ 14  لدورته الحالية والتي تنتهي بتاريخ
العامة غي **** وافق الجمعية  المنعقدة بتاريخ  ت  العادية  إدارة  م)  09/2021/ 02(الموافق    ـه01/1443/ 25ر  الناصر كعضو مجلس  ابراهيم علي  على تعيين السيد/ علي 

 مستقل بدًال عن السيد/ هشام ابراهيم حمود النامي والذي قدم استقالته بناًء على رغبته الشخصية. 
ود العريفي ناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات التي تملك بشكل مباشر في  إن الملكية غير المباشرة للسيد/ ناصر سعد سع*****  

 شركة لدن لالستثمار وفق الجدول التالي: 

 اسم المساهم  م
عدد األسهم التي  

تملكها في شركة لدن 

 لالستثمار (سهم) 

نسبة الملكية في 

  شركة لدن لالستثمار

(%) 

نسبة الملكية  

المباشرة للسيد/ 

ناصر سعد سعود 

 العريفي

نسبة الملكية غير  

المباشرة للسيد/ 

ناصر سعد سعود 

 العريفي*

عدد األسهم 

المملوكة بشكل  

غير مباشر (قبل 

 ) 1()الطرح

عدد األسهم 

المملوكة بشكل  

غير مباشر (بعد 

 الطرح) 

 6,949,987 11,949,987 %0.00 %100.00 %23.90 11,949,987 شركة أعشار لالستثمار  1

 9,319,637 9,319,637 100% %0.00 %18.64 9,319,637 شركة العاديات لالستثمار  2

 16,269,624 21,269,624 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / ناصر سعد سعود العريفي

 32.54% %42.54 المباشرة في الشركة (%) إجمالي نسبة الملكية غير

 المصدر: الشركة  

%) من شركة أعشار  100.00إن شركة العاديات لالستثمار هي فرع لشركة اعشار لالستثمار، مع اإلشارة إلى أن المساهم/ ناصر سعد سعود العريفي يملك نسبة (  )1(
 ثمار قبل وبعد الطرح. %) من رأس مال شركة لدن لالست 18.64وتمتلك شركة العاديات لالستثمار نسبة ( لالستثمار.

م) على تعيين السيد/ عبدالمجيد محمد ناصر الباتلي كأمين سر لمجلس  09/08/2021(الموافق    ـه1443/ 01/01*** وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ  ***
 م).06/2022/ 13(الموافق   ـه1443/ 14/11إدارة الشركة لدورته الحالية والتي تنتهي بتاريخ تاريخ 

وارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل  تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد ع  *******
 ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل من: 

 .أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها •
 . مجموعتها من أخرى شركة  أسهم  من أو الشركة أسهم من أكثر أو المائة في  خمسة  نسبته ما يملك  اعتبارية صفة ذي  لشخص ممثالً  يكون أن •
 . الشركة لحساب تتم  التي والعقود األعمال في  مباشرة  غير أو مباشرة مصلحة له تكون أن •



  
 

 د 

 

       عنوان الشركة المسجل
 شركة لدن لالستثمار

 الرياض  -حي المعذر الشمالي  –شارع االمير سلطان بن عبدالعزيز  2751
 12312الرمز البريدي  6769 ص.ب.

 لمملكة العربية السعودية ا
  1450 250 11 966+هاتف: 

 8657 488 11 966+فاكس: 
 info@ladun.saالبريد اإللكتروني: 

 www.ladun.saالموقع اإللكتروني: 
 

   الشركة ممثال
 

 الممثل الثاني  الممثل األول  البيان 
   عوجان عياد الرشيدي عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي  االسم 
 مدير اإلدارة المالية  عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  الصفة

حي المعذر الشمالي   –شارع االمير سلطان بن عبدالعزيز   2751 العنوان  
 الرياض   -

 12312الرمز البريدي   6769 ص.ب.
 المملكة العربية السعودية 

حي المعذر الشمالي   –شارع االمير سلطان بن عبدالعزيز   2751
 الرياض   -

 12312الرمز البريدي   6769 ص.ب.
 المملكة العربية السعودية 

 1444تحويله:  + 966 11 1450 250 1222تحويله:  + 966 11 1450 250 رقم الهاتف 
 8657 488 11 966+ 8657 488 11 966+ رقم الفاكس 

 s.albatli@ladun.sa a.alreshidi@ladun.sa اإللكتروني البريد 
  www.ladun.sa الموقع اإللكتروني 

 المصدر: الشركة 

  األسهم سوق  
 تداول السعودية (تداول السعودية) شركة 

 6897العليا  –طريق الملك فهد 
 15وحدة رقم: 

 3388 - 12211الرياض 
 المملكة العربية السعودية 

   966+ 01919 9200هاتف: 
  9133 218 11 966+فاكس: 

 csc@saudiexchange.saالبريد اإللكتروني: 
www.saudiexchange.saالموقع اإللكتروني: 

mailto:s.albatli@ladun.sa
http://www.ladun.sa/
http://www.saudiexchange.sa/


  
 

 ه 

 المستشارون 
 ومدير االكتتاب المستشار المالي

  شركة يقين المالية (يقين كابيتال) 
 شارع العليا  –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب  
 المملكة العربية السعودية 

 8888 429 800 966+هاتف: 
 4827 205 11 966+فاكس: 

 Addingvalue@yaqeen.com.saالبريد اإللكتروني: 
 www.yaqeen.com.saالموقع اإللكتروني: 

 

 

 المحاسب القانوني  
  شركة السيد العيوطي وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون)

 حي المربع  –اإلبداع التجاري مركز  –شارع االمير فيصل بن تركي 
 11411الرياض  489ص.ب 

 المملكة العربية السعودية 
 1811 408 11 966+هاتف: 

 1836 408 11 966+فاكس: 
 riyadh@elayouty.comالبريد اإللكتروني: 

 www.elayouty.com الموقع اإللكتروني:
 
 

 تنويه
المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم  والمحاسب القانوني  المالي و مدير االكتتاب    المستشاركًال من  

ن  وإفاداتهم في هذه النشرة وفق الشكل والسياق الظاهر فيها، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة. وتجدر اإلشارة إلى أ
 كما في تاريخ هذه النشرة.  لعاملين فيها أو أي من أقاربهم ال يملكون أسهمًا أو مصلحة من أي نوع في الشركة جميع هذه الجهات وا

http://www.yaqeen.com.sa/
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 الطرح ملخص 
. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات  في هذه النشرةيهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة  

تكون   التي الملخص كمقدمة لقد  لذلك، فإنه يجب قراءة هذا  المحتملين.  بالنسبة للمستثمرين  النشرةمهمة  المستثمرين  هذه  ، وينبغي على 

من قبل المستثمرين المحتملين على    الطرحبالكامل، ويجب أن ُيبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم    هذه النشرة ومراجعة   المحتملين قراءة

) (عوامل  2) والقسم رقم (أككل. وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم «إشعار مهم» في الصفحة (  هذه النشرةمراعاة  

 . هذه النشرة الخاضعة ل  أسهم الطرح  فيباالكتتاب  المتعلق هم االستثماريالمخاطرة) قبل اتخاذ قرار 

ـــة   ـ ـ ـ ــركـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ الشـ ـــــم  ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ اسـ
ــــفها و معلومات  ووصـ

 تأسيسهاعن 

  ـ ه07/04/1432/ق) وتاريخ  127مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم(شركة لدن لالستثمار هي شركة مساهمة سعودية  
(12/03/2011(الموافق   رقم  الوزاري  والقرار  بتاريخ  241م)  الصادر  م)  14/06/2011(الموافق    ـه12/07/1432/ق) 

) رقم  التجاري  السجل  وتاريخ  1010467355وبموجب  بمدينة  16/01/2017(الموافق    ـهـ18/04/1438)  الصادر  م) 
) ريال سعودي مقسمة إلى خمسين مليون  500,000,000اض. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسمائة مليون (الري

)50,000,000 ) بالكامل، قيمة كل سهم عشرة  القيمة  رياالت سعودية جميعها أسهم  10) سهم عادي مدفوعة   (
السجل   في  مذكور  هو  كما  الرئيسي  الشركة  عنوان  ويتمثل  واحدة،  فئة  من  ص.ب.  عادية  الرياض،  في  التجاري 

 .1450 250 011المملكة العربية السعودية، هاتف  11375الرمز البريدي  395343
لالستثمار  لدن  ذات مسؤولية محدودة 04/10/2004(الموافق    ـهـ20/08/1425بتاريخ    تأسست شركة    م) كشركة 

من خالل تحويل عدد من فروع مؤسسة اجزاال للتجارة  تحت اسم "شركة اجزاال للتجارة واالستثمار العقاري المحدودة"  
) مؤسسة اجزاال لتجارة المحروقات بسجل تجاري  1والمقاوالت "لصاحبها سعد بن سعود بن سعد العريفي" وهي: (

) مكتب جزاال العقاري بسجل  2م) ومقرها المزاحمية، (15/05/1991(الموافق    ـهـ30/10/1411) وتاريخ  000429رقم (
) مصنع سعد العريفي  3م) ومقرها الرياض، (09/05/1990(الموافق    ـه14/10/1410) وتاريخ  076827تجاري رقم (

) الرياض، (11/01/1995(الموافق    ـهـ09/08/1415) وتاريخ  132533للبلك بسجل تجاري رقم  ) مكتب  4م) ومقرها 
م) ومقرها الخبر،  23/08/1998(الموافق   ـ ه30/04/1419) وتاريخ  022785ت العقارية بسجل تجاري رقم (اجزاال للخدما

م)  15/10/2001(الموافق    ـه28/07/1422) وتاريخ  025538) مؤسسة اجزاال للشقق المفروشة بسجل تجاري رقم (5(
ومقرها الخبر، تم تحويلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وكافة أصولها وخصومها إلى شركة اجزاال للتجارة  
واالستثمار العقاري المحدودة "شركة ذات مسؤولية محدودة" وبرأس مال قدره مليونين ومائة واثنين وأربعين ألف  

ريال سعودي  2,142,000( ) حصة متساوية القيمة  8,568مقسمة إلى ثمانية آالف وخمسمائة وثمانية وستين () 
وفق    ) ريال سعودي (ناتجة عن تقييم فروع المؤسسة المشار إليها أعاله250قيمة كل حصة منها مائتين وخمسين (

  ـ ه17/03/1426وتاريخ    )2051030952)، وتّم قيد الشركة بالسجل التجاري بمدينة الخبر تحت الرقم (القيمة الدفترية
سعود  م)  11/07/2010(الموافق    ـهـ29/07/1431وبتاريخ    م).26/04/2005(الموافق   بن  سعد  الشريك/  تنازل 

) ريال سعودي للحصة الواحدة  250بقيمة إسمية تبلغ مائتين وخمسين ( ) حصة102العريفي عن عدد مائة واثنان (
وخمسمائة  ألف  وعشرين  خمسة  تبلغ  قيمة  (25,500(  وبإجمالي  نسبة  تمثل  ريال سعودي  إجمالي  2.38)  من   (%

قرر الشركاء باالجماع الموافقة   ) حصة، كما 4,284(مئتان وأربعة وثمانين  الحصص المملوكة له البالغة أربعة آالف و 
وزيادة رأس  على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة لتصبح باسم "شركة اجزاال للتجارة واالستثمار العقاري" 

) ألف  وأربعين  واثنين  ومائة  مليونين  من  (2,142,000مالها  ماليين  عشرة  إلى  ريال سعودي  ريال  10,000,000)   (
) مليون  إلى  إصدار عدد سبعمائة    ) سهم1,000,000سعودي، مقسم  بالكامل عن طريق  القيمة  عادي مدفوعة 

) رياالت سعودية، وقد تم  10سهم منها عشرة ( ) سهم عادي، قيمة كل785,800وخمسة وثمانين ألف وثمانمائة (
) ريال سعودي من خالل المساهمة  7,858,000الوفاء بالزيادة البالغة سبعة ماليين وثمانمائة وثمانية وخمسين ألف (

م) صدر القرار الوزاري  12/03/2011(الموافق    ـه07/04/1432العينية بمباني مقامة على أراضي مستأجرة، وبتاريخ  
م)  14/06/2011(الموافق    ـه12/07/1432/ق) بالموافقة على تحول الشركة إلى مساهمة مقفلة، وبتاريخ  127رقم (

/ق) بالموافقة على إعالن تحول الشركة إلى مساهمة مقفلة وتم قيد الشركة بسجل  241صدر القرار الوزاري رقم (
(الموافق  هـ25/08/1437الشركات المساهمة. وبتاريخ   فقت الجمعية العامة غير العادية على  م) وا01/06/2016ـ 

) ريال سعودي إلى ثالثمائة وثمانية وستين مليون ومائة  10,000,000زيادة رأس مال الشركة من عشرة ماليين (
) ريال سعودي، مقسم إلى ستة وثالثين مليون وثمانمائة وإحدى عشر ألف  368,114,200وأربعة عشر ألف ومائتي (

) رياالت سعودية،  10) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل قيمة كل منها عشرة (36,811,420وأربعمائة وعشرين (
)  35,811,420وذلك عن طريق إصدار عدد خمسة وثالثين مليون وثمانمائة وإحدى عشر ألف وأربعمائة وعشرين (

) عشرة  منها  كل سهم  قيمة  عادي،  ث 10سهم  البالغة  بالزيادة  الوفاء  تم  وقد  رياالت سعودية،  وثمانية  )  الثمائة 
) ريال سعودي عن طريق رسملة األصول العينية  358,114,200وخمسين مليون ومائة وأربعة عشر ألف ومائتي (

بتاريخ   خارجيين  مقيميين  قبل  من  تقييمها  لمتوسط  وبتاريخ  07/05/2016(الموافق  ـهـ30/07/1437وفقًا  م). 
لعامة غير العادية على تعديل اسم الشركة من "شركة  م) وافقت الجمعية ا20/11/2018(الموافق  ـه12/03/1440

بتاريخ    وقد وافقت وزارة التجارة على تعديل االسماجزاال للتجارة واالستثمار العقاري" إلى "شركة لدن لالستثمار"  
الجمعية  11/06/2020(الموافق    ـهـ19/10/1441وبتاريخ    م).16/12/2018(الموافق    ـه09/04/1440 وافقت  م) 

على العادية  غير  (  العامة  نسبة  من  تابعة)  (شركة  للمقاوالت  بلت  شركة  في  ملكيتها  إلى 70.00زيادة  نسبة    %) 
%) من رأس مال شركة بلت للمقاوالت وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة لدن لالستثمار وذلك عن طريق  100.00(

المقيدين  المساهمين  ثمانية وعشرين    تنازل  والبالغ عددهم  الجمعية  انعقاد  يوم  بالشركة  المساهمين  في سجل 



  
 

 ز 

) مساهم بحسب ملكية كل مساهم عن عدد واحد مليون وستمائة وواحد وعشرين ألف ومائتين وأربعة  28مساهم (
) ال1,621,264وستين  النسبة  يملك  والذي  الباتلي  عبدالعزيز  بن  السيد/ سليمان  لصالح  عادي  عنها  ) سهم  متنازل 

) تابعة) 30.00والبالغة  (شركة  للمقاوالت  بلت  شركة  مال  رأس  من  (الموافق    ـه24/07/1442وبتاريخ    . %) 
) من النظام األساسي للشركة  5م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة الخامسة (08/03/2021

رقم   التجاري  السجل  تحويل  وكذلك  الرياض  مدينة  إلى  الخبر  مدينة  من  للشركة  الرئيسي  المركز  بتغيير  وذلك 
) من سجل  1010467355يل السجل التجاري رقم () من سجل رئيسي للشركة إلى سجل فرعي وتحو2051030952(

، كما وافقت الجمعية على تنازل شركة لدن لالستثمار  لى سجل رئيسي مع االحتفاظ بأرقام السجالت وتواريخهاإفرعي  
بما لها من حقوق وما عليها    (شركة كانت تابعة لشركة لدن لالستثمار)   عن كامل ملكيتها في شركة النحالت الثالثة

شركة لك االستثمارية للتجارة والمالكة لعقار عبارة عن أرض بصك ملكية  ل   الشركاء المالكين  تنازل مقابل    امات من إلتز 
م) وافقت الجمعية  02/09/2021(الموافق    ـ ه25/01/1443. وبتاريخ  ) بمنطقة مكة المكرمة 320118004371رقم (

انية وستين مليون ومائة وأربعة عشرة ألف ومئتان  العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة وثم
)368,114,200) مليون  خمسمائة  إلى  سعودي  ريال  مليون  500,000,000)  خمسين  إلى  مقسم  سعودي،  ريال   (
) رياالت سعودية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة مائة  10) سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة (50,000,000(

(  وواحد وثالثين مليون  ) ريال سعودي عن طريق رسملة  131,885,800وثمانمائة وخمسة وثمانين ألف وثمانمائة 
وثمانين   وأربعة  وأربعمائة  ألف  إثنا عشر مليون وأربعمائة وسبعة وأربعين  البالغ قيمته  النظامي  االحتياطي  كامل 

وتسعة عشر12,447,484( مائة  بقيمة  المبقاه  األرباح  ورسملة جزء من  ريال سعودي  وثمانية    )  وأربعمائة  مليون 
 ) ريال سعودي. 119,438,316وثالثين ألف وثالثمائة وستة عشر (

ملخص أنشطة  
 الشركة 

) رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  وتاريخ  1010467355تمارس  (الموافق  هــ18/04/1438)  ـ 
بتاريخ  16/01/2017 صالحيته  تنتهي  والذي  مطور  02/11/2023(الموافق    ـهـ18/04/1445م)  تأهيل  وشهادة  م)، 

لجنة  قرار  بموجب  الخارطة  عقاري  على  التأجير  أو  (  ) وافي(  البيع  وتاريخ  362رقم  (الموافق    ـهـ25/06/1441) 
بتاريخ    م)19/02/2020 صالحيتها  تنتهي  الترخيص  م)17/01/2023(الموافق    ـهــ24/06/1444والتي  وبموجب   ،

الصادر من قبل وزارة الصناعة    بمصنع بلت لأللمنيوم (فرع شركة بلت للمقاوالت وهي شركة تابعة) الصناعي الخاص  
بقرار   المعدنية  (والثروة  وتاريخ  421101110339رقم  والذي  11/02/2021(الموافق    ـ ه29/06/1442)  تنتهي  م) 

بتاريخ   البناء    الصناعي، والترخيص  م)11/02/2024(الموافق    ـهـ01/08/1445صالحيته  الخاص بمصنع بلت لتقنية 
تابعة) شركة  وهي  للمقاوالت  بلت  شركة  بقرار   (فرع  المعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  قبل  من  رقم  الصادر 

وتاريخ  43110111998( بتاريخ  الذي  م) و11/10/2021(الموافق    ـه05/03/1443)    هــ 15/03/1444تنتهي صالحيته 
الصناعيم)11/10/2022(الموافق   والترخيص  بلت    ،  شركة  (فرع  الصنع  مسبقة  للحوائط  بلت  بمصنع  الخاص 

) وتاريخ  431101116678الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية بقرار رقم ( للمقاوالت وهي شركة تابعة) 
م)،  18/01/2023الموافق ( ـهـ1444/ 25/06م) والذي تنتهي صالحيته بتاريخ 18/01/2022(الموافق  ـه15/06/1443

الصادر من قبل   الخاص بمصنع دايمات للتصنيع (فرع شركة بلت للمقاوالت وهي شركة تابعة)   والترخيص الصناعي
) رقم  بقرار  المعدنية  والثروة  الصناعة  وتاريخ  421102107432وزارة  )  م14/10/2020(الموافق    ـه1442/ 27/02) 

 م). 18/01/2023(الموافق  ـهــ29/03/1445والذي تنتهي صالحيته بتاريخ 
 :  وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في 

 شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.   •
 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية).   •
 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).   •
 التطوير العقاري للمباني السكنية بأساليب البناء الحديثة.   •
 التطوير العقاري للمباني التجارية بأساليب البناء الحديثة.   •

 غراض التالية:وتنفيذ األ بمزاولة  األساسي   كما في النظاموتتمثل أنشطة الشركة 
 الزراعة والصيد.  •
 المناجم والبترول وفروعها.  •
 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.  •
 الكهرباء والغاز والماء وفروعه.   •
 التشييد والبناء.  •
 التجارة.  •
 النقل والتخزين والتبريد.  •
 األخرى. خدمات المال واالعمال والخدمات  •
 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.  •
 تقنية المعلومات.  •
 األمن والسالمة.  •



  
 

 ح 

إن   المختصة  الجهات  الالزمة من  التراخيص  على  الحصول  وبعد  المتبعة  األنظمة  أنشطتها وفق  الشركة  وتمارس 
 . وجدت

هذا وقد حصــــــــلت الشــــــــركة على كافة التراخيص النظامية الالزمة لألنشــــــــطة الحالية، والتي جميعها ســــــــارية المفعول  
التي تمارس الشــــركة أنشــــطتها بموجبها    والشــــهادات  (ولمزيد من المعلومات حول التراخيصحتى تاريخ هذه النشــــرة.  

) "خلفية عن الشــركة وطبيعة أعمالها"  3القســم () "التراخيص والشــهادات الحكومية" من  17.3فضــًال راجع القســم (
 ).النشرة هذهفي 

 كل من قطاعات األعمال التالية: الحالي في   الفعلي  يتمثل نشاط الشركة 
 . والمستأجرة المملوكة  العقارات  وتأجير  وإدارة العقاري  والتطوير   االستثمار •
   لمختلف الجهات. تنفيذ المشاريع اإلنشائية و العامة  اإلنشاءات نشاطات  •
 تقديم خدمات الصيانة والتشغيل للمجمعات السكنية والتجارية.    •
 . توريد وتركيب المصاعد والمكيفات للمشاريع  •
مثل ألواح وقوالب وبلوك   واإلنشاءات  العقاري التطوير  بقطاعقطاع التصنيع في قطاعات مرتبطة   •

ديثة في البناء وإنتاج األلواح الخرسانية مسبقة  البوليسترين لتنفيذ المشاريع العقارية وفقًا للتقنية الح
 الصنع لتنفيذ المشاريع العقارية وفقًا للتقنية الحديثة في البناء وإنتاج األلومنيوم.  

) "الطبيعة العامة ألعمال الشركة" من القسم  3.3ولمزيد من المعلومات حول نشاط الشركة فضًال راجع القسم (
 . النشرة  هوطبيعة أعمالها" في هذ ) "خلفية عن الشركة  3(

ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذه النشرة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في  
) الفرعي  (5.4.3القسم  الفرعي  والقسم  التنفيذ"  تحت  "المشاريع  هذه  6.4.3)  في  العقاري"  التطوير  ) "مشاريع 

 النشرة. 

ـــاهمون الكبـار،   ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ المسـ
ــهـــمـــهـــم،   ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ أسـ ـــــدد  ـ وعـ
ونســب ملكيتهم قبل  

 الطرح وبعده
 

 ) أو أكثر من أسهم الشركة هم: %5إن المساهمين الكبار الذين يملك كًال منهم خمسة بالمائة ( 

 االسم 
 بعد الطرح  قبل الطرح 

 النسبة  عدد األسهم  النسبة  عدد األسهم 
 % 13.90 6,949,987 % 23.90 11,949,987 شركة اعشار لالستثمار 

 % 18.64 9,319,637 % 18.64 9,319,637 شركة عاديات لالستثمار 

 % 32.54 16,269,624 % 42.54 21,269,624 اإلجمالي  
 المصدر: الشركة 

 ) ريال سعودي مدفوع بالكامل. 500,000,000(  خمسمائة مليون الُمصدر رأس مال 

أسهم   إجمالي عدد
 الُمصدر 

 ) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل. 50,000,000سهم (  خمسون مليون

ــــة   ـ ـ ــــمـيـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ االسـ ــــة  ـ ـ الـقـيـمـ
 للسهم

 ) رياالت سعودية. 10عشرة (

ـــــهم   ـ ـ إجمالي عدد األسـ
 المطروحة لالكتتاب

 سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.  )5,000,000(  خمسة ماليين

ــهـــم   ـــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ األسـ ــــة  ـ ـ ــبـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ نسـ
رأس   مـن  ــــة  ـ ـ الـمـطـروحـ

 الشركة مال
 )  %10( بالمائة  عشرة

 .لكل سهم  ريال سعودي  )18ثمانية عشر ( الطرح  سعر

 ريال سعودي.   )90,000,000تسعين مليون ( إجمالي قيمة الطرح 

اســتخدام متحصــال ت  
 الطرح

   )85,850,000وثمانمائة وخمسـين ألف (خمسـة وثمانين مليون    سـوف يتم توزيع صـافي متحصـالت الطرح البالغة

المســـاهم    ريال ســـعودي على     )4,150,000أربعة ماليين ومائة وخمســـين ألف ( البالغة    الطرح  بعد خصـــم مصـــاريف

" اســـــتخدام  )6(ولن تحصـــــل الشـــــركة على أي جزء من متحصـــــالت الطرح (فضـــــًال راجع القســـــم رقم  بشـــــكل كامل  البائع

 ).من هذه النشرة"متحصالت الطرح 

ــتثمرين ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ المسـ   فئــــات 
 المستهدفين

  المؤهلين  المستثمرين  فئات  على  المستمرة وااللتزامات  المالية  األوراق طرح  قواعد متطلبات  بحسب  الطرح  يقتصر
وفق تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي  

صد به في الباب الثامن  ، ويق تداول السعودية (تداول السعودية)  شركةقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد  
 : من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، أي من اآلتي 
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  .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص 
  له   مالية   سوق   مؤسسة  عمالء ا  امرخص  أعمال  أن  إلفي ممارسة  السوق  ت دارة شريطة  كون مؤسسة 

بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في    ُعّينتالمالية قد  
  السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. 

   حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية
 بها الهيئة، أو مركز اإليداع. أخرى تعترف 

   ا ديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لهتالشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة  
 في ممارسة أعمال اإلدارة. 

  .الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
  .صناديق االستثمار 
   المقيمين غير  المتطلبات  األجانب  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح 

 المنصوص عليها في الدليل االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية. 
  .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة 
 ى مركز اإليداع. أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لد 
   أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون

 :أي من المعايير اآلتية
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال   •

   .خالل االثني عشرة شهرًا الماضيةسعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة  
 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.  •
 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.  •
 .أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة •
حاصًال على • يكون  المالية معتمدة  أن  األوراق  أعمال  مهنية متخصصة في مجال  جهة   شهادة  من 

 معترف بها دولًيا. 
  .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة 

طريقـــة االكتتـــاب في  
 الطرح أسهم

سوف يكون طلب االكتتاب متاحًا للمكتتبين خالل فترة الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب  
  التفاصيل ولمزيد من    والذي سيتمكن المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح 

 هذه النشرة).   من" وشروطه   الطرح وأحكام  باألسهم   لمتعلقةا المعلومات)"9( رقم القسم  مراجعة  الرجاء
ـــــدد   ـ ــعـ لـ ــى  األدنـ ــــد  ـ ـ ــحـ الـ

ــــهم التي ـ ــ ـ ـ ـ ـ يمكن   األسـ
 فيهااالكتتاب 

 . أسهم )10(  عشرة

األدنــى   ــــد  ـ ـ الــحـ ــــة  ـ ـ قــيــمـ
ــهم التي ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  لعدد األسـ

 فيهايمكن االكتتاب 
 . سعودي ريال   )180مائة وثمانين ( 

ـــــدد   ـ لــعـ األعــلــى  ــــد  ـ ـ الــحـ
ــــهم التي ـ ــ ـ ـ ـ ـ يمكن   األسـ

 فيهااالكتتاب 
 .سهم ) 2,499,990(  مليونين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعين

االعـلـى   ــــد  ـ ـ الــحـ ــــة  ـ ـ قــيــمـ
ــهم التي ـــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  لعدد األسـ

 فيهايمكن االكتتاب 
 . سعودي ريال   )44,999,820أربعة وأربعين مليون وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف وثمانمائة وعشرين (

ـــــيص   ـ ــ ـ ـ ـ ـ التخصـ ــــة  طريقـ
 ورد الفائض

  طلب   تقديم  مكتتب  كل  على  ويجب  االكتتاب،  مبالغ  الستالم  أمانة  حساب  بفتح  والمصدر  االكتتاب  مدير  سيقوم
  بإشعار   التخصيص  عن   اإلعالن  سيتم  الطرح،  فترة  انتهاء   وبعد.  الحساب  هذا   في  االكتتاب   مبلغ   وإيداع   االكتتاب 

  تخصيص   وسيتم)  م31/05/2022  الموافق (  ـه01/11/1443الثالثاء    يوم  أقصاه   موعد   في  وذلك   المستثمرين 
  رد   وسيكون   المصدر،  مع  بالتشاوراالكتتاب    ومدير   المالي  المستشار   يقترحه  لما   وفقا  لالكتتاب   المطروحة  األسهم
  المستلمة   الجهة   من  استقطاعات   أو  عموالت  أي  هناك  تكون  ولن  التخصيص،  تاريخ  من  عمل  يومي  خالل   الفائض 

  هذه   من "  وشروطه  الطرح   وأحكام  باألسهم  المتعلقة   المعلومات) "9(  رقم  القسم  مراجعة   الرجاء(  الطرح   متحصالت ل
 ). النشرة

 فترة الطرح
إلى  م22/05/2022  الموافق( هـ21/10/1443  األحد  يوم  من   الموافق (  هـ25/10/1443  الخميس   يوم ) 
 . )م26/05/2022

 األحقية في األرباح
وعن السنوات المالية    حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتبارَا من تاريخ نشرة اإلصدار هذه  الطرحتستحق أسهم  

 األرباح"). ) "سياسة توزيع 0التي تليها (فضًال راجع قسم رقم ( 

 حقوق التصويت
  كل   ويعطي .  تفضيلية   حقوق  لحامله   سهم  أي   يعطي  وال  واحدة،  فئة   من   عادية  أسهم  هي   الشركة   أسهم  جميع  إن

  سواءً (  للمساهمين   العامة   الجمعية   اجتماع  حضور  الشركة   في   مساهم  لكل   ويحق   واحد  صوت   في   الحق   لحامله   سهم



  
 

 ي 

ما يحق لكل مساهم أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس إدارة  ك ،فيه  والتصويت )  العادية  غير   أو   العادية
 الشركة أو عاملي الشركة لينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العامة. 

ــــة   ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ المفروضـ القيود 
 على األسهم

اثني    مدة  أسهمهم) في هذه النشرة التصرف في  حيحظر على كبار المساهمين المذكور أسمائهم في الصفحة ( 
  انتهاء   بعد   أسهمهم   في  التصرف   لهم  ويجوز   ، ) شهرًا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية12عشر (

 . المسبقة الهيئة موافقة على الحصول دون  الفترة  هذه
ـــبق  ـ ـ ـ ـ ــــهم التي سـ ـ ـ ـ األسـ

 للُمصدر إدراجها
أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل  وتداول  لم يسبق إدراج  

 إدراجها في السوق الموازية.  
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 التواريخ المهمة وإجراءات الطرح 

 الجدول الزمني المتوقع للطرح
 التاريخ  الجدول الزمني المتوقع للطرح

 الطرح فترة 
ويستمر  م)  2022/ 22/05(الموافق   هـ10/1443/ 21األحد  في يوم  االكتتاب يبدأ  

( لمدة   أيام5خمسة  يوم    )  بانتهاء  (الموافق  25/10/1443الخميس  تنتهي  هـ 
 . م)05/2022/ 26

 . م)26/05/2022 الموافق ( هـ 25/10/1443  الخميسيوم  آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب 

 . م)26/05/2022 الموافق ( هـ 25/10/1443  الخميسيوم  أخر موعد لسداد قيمة االكتتاب وفق طلبات االكتتاب  

 . م)2022/ 05/ 31هـ (الموافق 1443/ 01/11 الثالثاء يوم  اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح وإشعار المستثمرين

 م). 02/06/2022هـ (الموافق 03/11/1443يوم الخميس   رد الفائض (إن وجد) 

 التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم 

ـــــــتيفاء جميع   ـــــــوق الموازية بعد اسـ ـــــــركة في السـ ـــــــهم الشـ يتوقع أن يبدأ تداول أسـ
ــــــــــــــــيتم  النظـــــاميـــــة ذات العالقــــة، وسـ المتطلبـــــات واالنتهـــــاء من جميع اإلجراءات 

وموقع تداول الســــعودية  اإلعالن عن بدء تداول األســــهم في الصــــحف المحلية 
 )www.saudiexchange.saاإللكتروني (

 

  التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية في الصحف المحلية اليومية وعبر إن جميع    تنويه:
السعودية  موقع   تداول  ( شركة  لشركة  www.saudiexchange.saااللكتروني  اإللكتروني  والموقع  لالستثمار  )  والموقع    (www.ladun.sa)لدن 

 . (www.yaqeen.com.sa)شركة يقين المالية (يقين كابيتال)  ومدير االكتتاب  للمستشار المالي اإللكتروني

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب
فئات المستثمرين    ىواإللتزامات المستمرة علبحسب متطلبات قواعد طرح االوراق المالية    في السوق الموازية   يقتصر الطرح في أسهم الطرح

تعريف المستثمر المؤهل في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها وفي قائمة المصطلحات    وفق المؤهلين  
 : اآلتي  من   أي   المستمرة،  وااللتزامات  المالية   األوراق  طرح   قواعد  من   الثامن  الباب   في   به  ويقصد   ،   تداول السعوديةالمستخدمة في قواعد شركة  

 مالية تتصرف لحسابها الخاص. مؤسسات سوق  .1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنه   .2

لى  من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول ع 
 موافقة مسبقة منه. 

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز   .3
 اإليداع. 

 دارة. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإل .4
 الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  .5
 . صناديق االستثمار .6

الدليل   .7 في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب 
 وازية. االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الم 

 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  .8
 أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.  .9

 :أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية  .10
ات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة  أن يكون قد قام بصفق ) و

   .صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية
 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.  ) ز

 المالي. أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع  ) ح
 .أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة ) ط
 من جهة معترف بها دولًيا.  أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة ) ي

 أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.  .11

المؤهلين أن يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب، من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص به والذي سيتمكن  يجب على المستثمرين  

المستثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعٍد أقصاه الساعة  

ال. يجب أن يرفق بطلب االكتتاب في أسهم الطرح جميع المستندات الداعمة والمطلوبة حسب التعليمات. ويقر كل  الرابعة مساًء من تاريخ اإلقف

مستثمر، من خالل إكماله طلب االكتتاب، بأنه استلم هذه النشرة وقرأها، ويرغب بناًء على ذلك في االكتتاب في األسهم المطروحة حسب ما  

 هو مبين في طلب االكتتاب. 

http://www.yaqeen.com.sa/
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ون طلب االكتتاب متاحًا للمكتتبين خالل فترة الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي سيتمكن المستثمرون  سوف يك

كتتاب  المؤهلون من خالله االكتتاب في أسهم الشركة خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتتب استيفاء متطلبات االكتتاب وتعبئة نماذج طلبات اال 

) "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة. ويجب على كل مستثمر  9قًا للتعليمات الواردة في قسم رقم (طب

أن يوافق على كل الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي استثمار بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم  

من شروط االكتتاب. وال يسمح بتعديل طلب االكتتاب وسحبه بعد استالمه من مدير االكتتاب. ويعتبر طلب االكتتاب فور تقديمه    استيفاء أٍي 

 ) "المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة). 9اتفاقًا قانونيًا ملزمًا بين المكتتب والشركة. (فضًال راجع قسم رقم (
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 ملخص المعلومات األساسية

 تنويه للمستثمرين
ونظرًا ألنه ملخص فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تكون    ؛في هذه النشرةيقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة  

الطرح من  أسهم  في  باالكتتاب    هم االستثماري بالكامل قبل اتخاذ قرار   قراءته  هذه النشرةويجب على مستلمي    ، للمستثمرين المؤهلينمهمة  
) "عوامل المخاطر" الواردين في نشرة  2، وعلى وجه الخصوص، فإنه يجب مراجعة ماورد في قسم "إشعار مهم" في الصفحة (أ) والقسم (عدمه

الطرح.   أسهم  في  باالستثمار  قرارًا  يتخذوا  أن  قبل  المحتملين  المؤهلين  المستثمرين  ِقَبل  من  بعناية  هذه  بعض  اإلصدارة  تعريف  تم  وقد 
 . هذه النشرة وأماكن أخرى من " المصطلحات و  تعريفاتال"  )1( قسمالفي  في هذه النشرة ارات المختصرة الواردة العبالمصطلحات و

  نبذة عن الشركة
 تحت اسم "شركة اجزاال    م) كشركة ذات مسؤولية محدودة04/10/2004(الموافق    هـ20/08/1425بتاريخ    تأسست شركة لدن لالستثمار

من خالل تحويل عدد من فروع مؤسسة اجزاال للتجارة والمقاوالت "لصاحبها سعد بن سعود بن  للتجارة واالستثمار العقاري المحدودة"  
)  م15/05/1991(الموافق    هـ30/10/1411) وتاريخ  000429) مؤسسة اجزاال لتجارة المحروقات بسجل تجاري رقم ( 1سعد العريفي" وهي: (

م) ومقرها الرياض،  09/05/1990(الموافق  ـه14/10/1410) وتاريخ  076827) مكتب جزاال العقاري بسجل تجاري رقم (2ومقرها المزاحمية، (
) مكتب  4م) ومقرها الرياض، (11/01/1995(الموافق    ـهــ09/08/1415) وتاريخ  132533) مصنع سعد العريفي للبلك بسجل تجاري رقم (3(

) مؤسسة اجزاال  5م) ومقرها الخبر، (23/08/1998(الموافق    ـ ه30/04/1419) وتاريخ  022785ت العقارية بسجل تجاري رقم (اجزاال للخدما
 ) رقم  تجاري  المفروشة بسجل  وتاريخ  025538للشقق  لها من  15/10/2001(الموافق    ـه28/07/1422)  بما  تم تحويلها  الخبر،  م) ومقرها 

وكاف التزامات  من  عليها  وما  ذات مسؤولية  حقوق  "شركة  المحدودة  العقاري  واالستثمار  للتجارة  اجزاال  شركة  إلى  أصولها وخصومها  ة 
) ريال سعودي مقسمة إلى ثمانية آالف وخمسمائة وثمانية  2,142,000محدودة" وبرأس مال قدره مليونين ومائة واثنين وأربعين ألف (

) ريال سعودي (ناتجة عن تقييم فروع المؤسسة المشار  250ائتين وخمسين ( ) حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة منها م8,568وستين (
(الموافق   ـ ه17/03/1426) وتاريخ  2051030952(  )، وتّم قيد الشركة بالسجل التجاري بمدينة الخبر تحت الرقموفق القيمة الدفترية  إليها أعاله

 م). 26/04/2005
   حصةبقيمة إسمية تبلغ  102تنازل الشريك/ سعد بن سعود العريفي عن عدد مائة واثنان (م)  2010/ 11/07(الموافق    هـ 29/07/1431بتاريخ (

) ريال سعودي تمثل  25,500) ريال سعودي للحصة الواحدة وبإجمالي قيمة تبلغ خمسة وعشرين ألف وخمسمائة (250مائتين وخمسين (
) أرب2.38نسبة  البالغة  له  المملوكة  الحصص  إجمالي  من  آالف  %)  وثمانين  وعة  وأربعة  كما  4,284(مئتان  حصة،  باالجماع  )  الشركاء  قرر 

للتجارة واالستثمار العقاري" وزيادة رأس مالها من   الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة لتصبح باسم "شركة اجزاال 
 ) ألف  وأربعين  واثنين  ومائة  عشرة  2,142,000مليونين  إلى  سعودي  ريال   () مليون  10,000,000ماليين  إلى  مقسم  سعودي،  ريال   (

) سهم عادي،  785,800عادي مدفوعة القيمة بالكامل عن طريق إصدار عدد سبعمائة وخمسة وثمانين ألف وثمانمائة ( ) سهم1,000,000(
)  7,858,000ئة وثمانية وخمسين ألف () رياالت سعودية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة سبعة ماليين وثمانما10قيمة كل سهم منها عشرة (

 ريال سعودي من خالل المساهمة العينية بمباني مقامة على أراضي مستأجرة. 
  ق) بالموافقة على تحول الشركة إلى مساهمة مقفلة. 127م) صدر القرار الوزاري رقم (2011/ 12/03(الموافق  ـه07/04/1432بتاريخ/ 
  ق) بالموافقة على إعالن تحول الشركة إلى مساهمة مقفلة  241م) صدر القرار الوزاري رقم (2011/ 14/06(الموافق  ـ ه12/07/1432بتاريخ/

 وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة. 
   ماليين  01/06/2016(الموافق    هـ25/08/1437بتاريخ عشرة  من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  م) 

) ريال سعودي، مقسم إلى  368,114,200سعودي إلى ثالثمائة وثمانية وستين مليون ومائة وأربعة عشر ألف ومائتي () ريال 10,000,000(
) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل قيمة كل منها عشرة  36,811,420ستة وثالثين مليون وثمانمائة وإحدى عشر ألف وأربعمائة وعشرين (

رياالت سعودية، وذلك عن طريق  10( )  35,811,420إصدار عدد خمسة وثالثين مليون وثمانمائة وإحدى عشر ألف وأربعمائة وعشرين () 
) رياالت سعودية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة ثالثمائة وثمانية وخمسين مليون ومائة وأربعة  10سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة (

رسملة األصول العينية وفقًا لمتوسط تقييمها من قبل مقيميين خارجيين بتاريخ    ) ريال سعودي عن طريق 358,114,200عشر ألف ومائتي (
 م). 07/05/2016(الموافق  هـ30/07/1437

   للتجارة  20/11/2018(الموافق    ـه12/03/1440بتاريخ م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل اسم الشركة من "شركة اجزاال 
لالستثمار"   لدن  "شركة  إلى  العقاري"  االسم  واالستثمار  تعديل  على  التجارة  وزارة  وافقت  (الموافق    ـه09/04/1440بتاريخ  وقد 

 م). 16/12/2018
  زيادة ملكيتها في شركة بلت للمقاوالت (شركة  م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على  11/06/2020فق (الموا هـ19/10/1441وبتاريخ

%) من رأس مال شركة بلت للمقاوالت وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة لدن لالستثمار  100.00نسبة (   %) إلى 70.00تابعة) من نسبة (
المساهمين بالشركة يوم انعقاد الجمعية والبالغ عددهم ثمانية وعشرين مساهم    وذلك عن طريق تنازل المساهمين المقيدين في سجل

) سهم  1,621,264) مساهم بحسب ملكية كل مساهم عن عدد واحد مليون وستمائة وواحد وعشرين ألف ومائتين وأربعة وستين (28(
%) من رأس مال شركة بلت للمقاوالت  30.00عنها والبالغة (عادي لصالح السيد/ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي والذي يملك النسبة المتنازل  

 . (شركة تابعة)
   من النظام األساسي  5م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة الخامسة (08/03/2021(الموافق    ـه24/07/1442وبتاريخ (

) من سجل  2051030952للشركة وذلك بتغيير المركز الرئيسي للشركة من مدينة الخبر إلى مدينة الرياض وكذلك تحويل السجل التجاري رقم (
لى سجل رئيسي مع االحتفاظ بأرقام السجالت  إ) من سجل فرعي  1010467355يل السجل التجاري رقم (رئيسي للشركة إلى سجل فرعي وتحو

شركة لدن لالستثمار عن كامل ملكيتها في شركة النحالت الثالثة (شركة كانت تابعة لشركة لدن  كما وافقت الجمعية على تنازل  ،وتواريخها
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لشركة لك االستثمارية للتجارة والمالكة لعقار عبارة عن    الشركاء المالكين  امات مقابل تنازلبما لها من حقوق وما عليها من إلتز   لالستثمار)
 ) بمنطقة مكة المكرمة. 320118004371أرض بصك ملكية رقم (

   زيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة وثمانية  02/09/2021(الموافق    ـه25/01/1443وبتاريخ م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على 
) ريال سعودي، مقسم  500,000,000) ريال سعودي إلى خمسمائة مليون (368,114,200وستين مليون ومائة وأربعة عشرة ألف ومئتان (

) رياالت سعودية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة مائة وواحد  10يمة كل سهم منها عشرة () سهم عادي، ق50,000,000إلى خمسين مليون (
) ريال سعودي عن طريق رسملة كامل االحتياطي النظامي البالغ  131,885,800وثالثين مليون وثمانمائة وخمسة وثمانين ألف وثمانمائة (

  ة ) ريال سعودي ورسملة جزء من األرباح المبقا 12,447,484بعمائة وأربعة وثمانين ( قيمته إثنا عشر مليون وأربعمائة وسبعة وأربعين ألف وأر
 ) ريال سعودي. 119,438,316بقيمة مائة وتسعة عشر مليون وأربعمائة وثمانية وثالثين ألف وثالثمائة وستة عشر (

) ســــهم عادي مدفوعة  50,000,000خمســــين مليون () ريال ســــعودي، مقســــم إلى 500,000,000يبلغ رأس مال الشــــركة الحالي خمســــمائة مليون (
رياالت سـعودية. جميع أسـهم الشـركة أسـهم عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي مسـاهم أي حقوق   (10) القيمة بالكامل، قيمة كل سـهم عشـرة

ا، كما يحق لكل مسـاهم أن يوكل  تفضـيلية، ويحق لكل مسـاهم أيًا كان عدد أسـهمه حضـور اجتماعات الجمعية العامة للمسـاهمين والتصـويت فيه
ــاء مجلس إدارة الشـــــركة أو عاملي الشـــــركة لينوب عنه في حضـــــور اجتماعات الجمعية العامة. تســـــتحق أســـــهم الطرح   ــًا آخر من غير أعضـــ عنه شـــــخصـــ

ســــــياســــــة توزيع  " (5) ســــــم رقمحصــــــتها من أي أرباح تعلنها الشــــــركة اعتبارًا من تاريخ النشــــــرة هذه وعن الســــــنوات المالية التي تليها. (فضــــــًال راجع ق
 األرباح" في هذه النشرة). 

أو أكثر من رأس مالها هم: شـــــركة أعشـــــار لالســـــتثمار بنســـــبة    %)5وكما في تاريخ هذه النشـــــرة، فإن المســـــاهمين الكبار في الشـــــركة الذين يملكون (
%) من رأسـمال الشـركة، وهم يملكون مجتمعين  18.64(تبلغ    %) من رأسـمال الشـركة ، وشـركة عاديات لالسـتثمار بنسـبة ملكية23.90ملكية تبلغ (

 .%) من أسهم الشركة قبل الطرح42.54نسبة (
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  قبل وبعد الطرح لكية الشركةمهيكل 
 :وبعد الطرح الشركة قبل ملكيةهيكل يوضح الجدول التالي 

 االسم

  بعد الطرح  قبل الطرح

  عدد األسهم
المملوكة بشكل  

 مباشر (سهم) 

 القيمة األسمية  
 (ريال السعودي) 

إلى   النسبة
  إجمالي األسهم

 (%) 

  عدد األسهم
المملوكة  

بشكل مباشر  
 (سهم) 

 القيمة األسمية  
 (ريال السعودي) 

إلى   النسبة
  إجمالي األسهم

 (%) 

 % 13.90 69,499,870 6,949,987 % 23.90 119,499,870 11,949,987 * شركة اعشار لالستثمار 

 % 18.64 93,196,370 9,319,637 % 18.64 93,196,370 9,319,637 * شركة عاديات لالستثمار 

 % 4.66 23,283,890 2,328,389 % 4.66 23,283,890 2,328,389 خالد سعد سعود العريفي 

 % 4.36 21,817,120 2,181,712 % 4.36 21,817,120 2,181,712 سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي 

 % 4.23 21,159,720 2,115,972 % 4.23 21,159,720 2,115,972 عبدالعزيز سعد سعود العريفي 

 % 4.16 20,801,610 2,080,161 % 4.16 20,801,610 2,080,161 سعود سعد سعود العريفي 

 % 2.82 14,123,300 1,412,330 % 2.82 14,123,300 1,412,330 سعد ناصر سعد العريفي 

 % 2.80 13,989,300 1,398,930 % 2.80 13,989,300 1,398,930 محمد سعد سعود العريفي 

 % 2.77 13,834,350 1,383,435 % 2.77 13,834,350 1,383,435 مصعب سعد سعود العريفي 

 % 2.59 12,965,580 1,296,558 % 2.59 12,965,580 1,296,558 حمد سعد سعود العريفي 

 % 2.45 12,228,460 1,222,846 % 2.45 12,228,460 1,222,846 العريفي عمر سعد سعود 

 % 2.44 12,204,930 1,220,493 % 2.44 12,204,930 1,220,493 سليمان سعد سعود العريفي 

 % 2.32 11,621,120 1,162,112 % 2.32 11,621,120 1,162,112 مساعد سعد سعود العريفي 

 % 2.10 10,506,810 1,050,681 % 2.10 10,506,810 1,050,681 حصة عبدالعزيز حاضر 

 % 1.95 9,767,640 976,764 % 1.95 9,767,640 976,764 عبدهللا سعد سعود العريفي 

 % 1.83 9,138,640 913,864 % 1.83 9,138,640 913,864 احمد سعد سعود العريفي 

 % 1.31 6,547,920 654,792 % 1.31 6,547,920 654,792 نورة سعد سعود العريفي 

 % 1.26 6,301,740 630,174 % 1.26 6,301,740 630,174 خولة سعد سعود العريفي 

 % 1.23 6,174,630 617,463 % 1.23 6,174,630 617,463 مها سعد سعود العريفي 

 % 1.23 6,172,650 617,265 % 1.23 6,172,650 617,265 نوال سعد سعود العريفي 

 % 1.23 6,160,160 616,016 % 1.23 6,160,160 616,016 العريفي الهنوف سعد سعود 

 % 1.23 6,137,950 613,795 % 1.23 6,137,950 613,795 ريم سعد سعود العريفي 

 % 1.15 5,760,140 576,014 % 1.15 5,760,140 576,014 اسماء سعد سعود العريفي 

 % 1.15 5,740,080 574,008 % 1.15 5,740,080 574,008 منيرة سعد سعود العريفي 

 % 1.15 5,730,390 573,039 % 1.15 5,730,390 573,039 اروى سعد سعود العريفي 

 % 1.14 5,705,920 570,592 % 1.14 5,705,920 570,592 العنود سعد سعود العريفي 

 % 1.08 5,407,940 540,794 % 1.08 5,407,940 540,794 عائشة سعد سعود العريفي 

 % 1.07 5,331,190 533,119 % 1.07 5,331,190 533,119 سعود العريفي هند سعد  

 % 0.82 4,112,300 411,230 % 0.82 4,112,300 411,230 سعاد سعد سعود العريفي 

 % 0.82 4,078,280 407,828 % 0.82 4,078,280 407,828 سارة سعد سعود العريفي 

 % 0.10 500,000 50,000 % 0.10 500,000 50,000 احمد عبدالعزيز الباتلي 

 (مستثمرون مؤهلون) الجمهور
) مساهم 764بإجمالي عدد (

 جديد 
- - - 5,000,000 50,000,000 10.00 % 

 % 100.00 500,000,000 50,000,000 % 100.00 500,000,000 50,000,000 اإلجمالي
 المصدر: الشركة 
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ناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات التي تملك بشكل مباشر  ناصر سعد سعود العريفي يملك بشكل غير مباشر في الشركة    /السيد * 
 وفق الجدول التالي:  لدن لالستثمارفي شركة 

 اسم المساهم  م

عدد األسهم التي  

تملكها في شركة  

لدن لالستثمار  

 (سهم) 

الملكية في  نسبة 

شركة لدن  

 (%)  لالستثمار

نسبة الملكية  

المباشرة للسيد/  

ناصر سعد سعود  

 العريفي

نسبة الملكية  

غير المباشرة  

للسيد/ ناصر  

سعد سعود  

 العريفي*

عدد األسهم  

المملوكة بشكل  

غير مباشر (قبل  

 *الطرح)

عدد األسهم  

المملوكة بشكل  

غير مباشر (بعد  

 الطرح) 

1 
شركة أعشار  

 لالستثمار 
11,949,987 %23.90 100.00 %  0.00 %  11,949,987 6,949,987 

2 
شركة العاديات  

 لالستثمار 
9,319,637 %18.64 0.00 %  %100 9,319,637 9,319,637 

 16,269,624 21,269,624 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / ناصر سعد سعود العريفي 

نسبة الملكية الغير مباشرة في الشركة (%) إجمالي   %42.54 %32.54 

العريفي يملك نسبة (هي فرع لشركة اعشار لالستثمارعاديات لالستثمار  الشركة    إن  * ناصر سعد سعود  إلى أن المساهم/  %) من شركة أعشار  100.00، مع اإلشارة 
   .قبل وبعد الطرح رأس مال شركة لدن لالستثمار%) من  18.64عاديات لالستثمار نسبة (الوتمتلك شركة  لالستثمار.

 

 أنشطة الشركة الرئيسية 
التجاري رقم ( (الموافق  هـ18/04/1438) وتاريخ  1010467355تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل  م) والذي تنتهي صالحيته  16/01/2017ـ 

)  362رقم ( (   )وافي(  البيع أو التأجير على الخارطة م)، وشهادة تأهيل مطور عقاري بموجب قرار لجنة2023/ 02/11(الموافق  ـهـ18/04/1445بتاريخ 
بتاريخ  19/02/2020(الموافق    ـهـ25/06/1441وتاريخ   تنتهي صالحيتها  والتي  الترخيص  17/01/2023(الموافق    ـهـ24/06/1444م)  م)، وبموجب 

رقم  الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية بقرار الصناعي الخاص بمصنع بلت لأللمنيوم (فرع شركة بلت للمقاوالت وهي شركة تابعة) 
وتاريخ  421101110339( بتاريخ  11/02/2021(الموافق    ـه29/06/1442)  م)،  11/02/2024(الموافق    ـهـ01/08/1445م) والذي تنتهي صالحيته 

الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية    الخاص بمصنع بلت لتقنية البناء (فرع شركة بلت للمقاوالت وهي شركة تابعة)  والترخيص الصناعي
م)،  11/10/2022(الموافق    ــه15/03/1444م) والذي تنتهي صالحيته بتاريخ  11/10/2021(الموافق    ـه05/03/1443) وتاريخ  43110111998(  بقرار

الصادر من قبل وزارة الصناعة   الخاص بمصنع بلت للحوائط مسبقة الصنع (فرع شركة بلت للمقاوالت وهي شركة تابعة)   والترخيص الصناعي 
) بتاري18/01/2022(الموافق    ـه15/06/1443) وتاريخ  431101116678والثروة المعدنية بقرار رقم    ـ هـ25/06/1444خ  م) والذي تنتهي صالحيته 

الصادر من قبل   الخاص بمصنع دايمات للتصنيع (فرع شركة بلت للمقاوالت وهي شركة تابعة)  م)، والترخيص الصناعي18/01/2023(الموافق  
) رقم  بقرار  المعدنية  والثروة  الصناعة  وتاريخ  421102107432وزارة  ب 14/10/2020(الموافق    ـه1442/ 27/02)  تنتهي صالحيته  والذي  تاريخ  م) 

 :  وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في  م).18/01/2023(الموافق  ـهـ29/03/1445

 شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.   •
 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية).   •
 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).   •
 التطوير العقاري للمباني السكنية بأساليب البناء الحديثة.   •
 التطوير العقاري للمباني التجارية بأساليب البناء الحديثة.   •

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
 الزراعة والصيد.  •
 المناجم والبترول وفروعها.  •
 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.  •
 الكهرباء والغاز والماء وفروعه.  •
 التشييد والبناء.  •
 التجارة.  •
 النقل والتخزين والتبريد.  •
 خدمات المال واالعمال والخدمات األخرى.  •
 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.  •
 ات. تقنية المعلوم •
 األمن والسالمة.  •

 وتمارس الشركة انشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. 



  
 

 ف 

(ولمزيد  .  النشرة   يعها سارية المفعول حتى تاريخ هذههذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية، والتي جم
) القسم  راجع  بموجبها فضًال  أنشطتها  الشركة  تمارس  التي  التراخيص  المعلومات حول  الحكومية" في  3.17من  والتصاريح  "التراخيص  هذه  ) 

 ). النشرة

 كل من قطاعات األعمال التالية:   في الحالي الفعلي  يتمثل نشاط الشركة 

 . والمستأجرة المملوكة  العقارات  وتأجير  وإدارة العقاري  والتطوير   االستثمار •
   تنفيذ المشاريع اإلنشائية لمختلف الجهات. و العامة  اإلنشاءات نشاطات  •
 تقديم خدمات الصيانة والتشغيل للمجمعات السكنية والتجارية.    •
 توريد وتركيب المصاعد والمكيفات للمشاريع  •
مثل ألواح وقوالب وبلوك البوليسترين لتنفيذ المشاريع   تواإلنشاءا  العقاري التطوير  بقطاعقطاع التصنيع في قطاعات مرتبطة   •

في  العقارية وفقًا للتقنية الحديثة في البناء وإنتاج األلواح الخرسانية مسبقة الصنع لتنفيذ المشاريع العقارية وفقًا للتقنية الحديثة 
 البناء وإنتاج األلومنيوم.  

) "خلفية عن الشركة وطبيعة  3) "الطبيعة العامة ألعمال الشركة" من القسم (3.3ولمزيد من المعلومات حول نشاط الشركة فضًال راجع القسم (
 . هذه النشرة أعمالها" في 

 
)  5.4.3قسم الفرعي (ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذه النشرة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في ال 

 ) "مشاريع التطوير العقاري" في هذه النشرة. 6.4.3"المشاريع تحت التنفيذ" والقسم الفرعي (
 

 واستراتيجيته العامة  رسالة المصدر

 رؤية الشركة  .أ
العريق من   إلرثنا  استنادًا  نوعها  من  فريدة  متخصصة  منتجات  بتقديم  وذلك  والتطوير  االستثمار  مجال  في  مجال  الريادة  في  والكفاءة  التميز 

 االستثمارات المتنوعة وفق أعلى مستويات الجودة بما يتالءم مع تطلعات عمالئنا. 

 رسالة الشركة . ب
 تقديم مشاريع استثمارية بأسلوب احترافي وبناء عالقات راسخة طويلة األمد مع عمالئنا. 

 العامة استراتيجية الشركة . ج
 تقديم أفضل و أعلى الخدمات في مجاالت اإلستثمار المتنوعة  

 التنافسية للشركة  والميزاتنواحي القوة 
 :المباني و تصنيفات اخرى في عدد من المجاالت المرتبطة و بما يوفر االمكانيات    االولى في   ة تملك الشركة شركة مصنفة من الدرج  التنفيذ

الشركة العقارية ، كما ان لدى الشركة خبرة كبيرة في تنفيذ المشاريع العقارية بانواعها سواء السكنية او  والموارد الذاتية لتنفيذ مشاريع  
   التجارية بغرض البيع او التاجير او االدارة والتشغيل. 

 :وكاالت حصرية في مجال    الحوائط الجاهزة كذلك لديها   ،تملك الشركة عدد من المصانع في مجال التكييف، االلمنيوم، تقنية البناء  التوريد
 توريد وتركيب المصاعد وصيانتها. 

 :لدى الشركة خبرة في ادارة الممتلكات وخدمات ما بعد التعاقد حيث تمتلك ادارة تسويق متخصصة ، شركة صيانة    الخدمات اللوجستية
 قبة والحراسات. وتشغيل ذات خبرة طويلة في ادارة المجمعات السكنية ، وكذلك الخدمات المباني الذكية والمرا

   :تمتع الشركة بعالقة مميزة مع معظم البنوك المحلية وبحجم تعامالت وثقه كبيرة وتعمل الشركة وشركائها من البنوك لتطوير  التمويل
   العالقة.

  :عدد من  تمتع الشركة بعالقة جيدة مع كبار مالك االراضي والعقارات بشكل عام واستطاعت الشركة توقيع مالك االراضي والعقارات
 عقود التطوير الكبيرة والتي تؤكد على مكانة وسمعة الشركة والموارد المتوفرة. 
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 ملخص المعلومات المالية 
م (التي تتضمن  2020ديسمبر    31إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في   

لمنتهية في  أشهر ا  التسعةم)، والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة  2019ديسمبر    31أرقام المقارنة للسنة المالية المنتهية في  
 .واإليضاحات المرفقة بهم م)  2020 عام  من سبتمبر  30 في المنتهية  أشهر التسعة  لفترة  المقارنة أرقام تتضمن التي (م 2021 سبتمبر  30

قائمة األرباح أو الخسائر والدخل  
 الشامل اآلخر الموحدة  

 (ريال سعودي) 

السنة المالية المنتهية  
م2019ديسمبر  31في     

 (مراجعة)

السنة المالية المنتهية  
م2020ديسمبر  31في     

 (مراجعة)

ة أشهر  تسعفترة ال
سبتمبر   30المنتهية في 
م  2020  

 (مفحوصة) 

ة أشهر المنتهية  تسعفترة ال
م  2021سبتمبر   30في  

 (مفحوصة) 

 526,704,611 352,751,053 527,020,745 205,053,007 اإليرادات 

 )473,175,564( )300,252,126( )421,224,520( )155,789,400( اإليرادات تكلفة 

 53,529,047 52,498,927 105,796,225 49,263,607 مجمل الربح 

صافي دخل / (خسارة) السنة  

 للفترة قبل الزكاة 
(899,373) 29,800,355 3,769,236 72,373,020 

  للسنة(الخسارة)  صافي الدخل 

للفترة بعد حقوق   /

 المسيطرة  غير المساهمين  

)6,497,185 ( 24,815,084 2,160,104 69,880,385 

/    سنة لل  إجمالي الدخل الشامل 

 للفترة
15,515,155 32,901,637 9,154,473 81,459,305 

 م 2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في تسعوالقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة الم، 2020ديسمبر  31المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  المصدر: القوائم المالية

 

   الموحدة المالي  المركز  قائمة
 ) سعودي ريال(

السنة المالية المنتهية في  
م 2019ديسمبر   31   

 (مراجعة)

  31السنة المالية المنتهية في  
م2020ديسمبر    

 (مراجعة)

  30ة أشهر المنتهية في  تسعفترة ال
م  2021 سبتمبر  

 (مفحوصة) 
 1,178,584,455 794,357,602 790,762,595 المتداولة  األصول مجموع

 799,943,768 898,911,303 737,736,316 المتداولة  غير األصول مجموع

 1,978,528,223 1,693,268,905 1,528,498,911 األصول  مجموع

 1,007,860,650 1,012,048,926 812,829,310 المتداولة  اإللتزامات مجموع

 460,636,577 235,179,085 290,118,223 المتداولة  غير اإللتزامات مجموع

 1,468,497,227 1,247,228,011 1,102,947,533 مجموع اإللتزامات 

 510,030,996 446,040,894 425,551,378 مجموع حقوق المساهمين 

 1,978,528,223 1,693,268,905 1,528,498,911 حقوق المساهمين واإللتزامات   مجموع
 م 2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهية في تسعم، والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة ال2020ديسمبر  31المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  المصدر: القوائم المالية

 

 

 ) يسعود ريال(  الموحدة النقدية التدفقاتقائمة  ملخص

السنة المالية  
  31المنتهية في 

م 2019ديسمبر   
 (مراجعة)

السنة المالية  
  31المنتهية في 

م 2020ديسمبر   
 (مراجعة)

ة أشهر  تسعفترة ال
  30المنتهية في 

م  2020سبتمبر 
 (مفحوصة) 

ة  تسعفترة ال
أشهر المنتهية 

سبتمبر   30في  
م  2021

 (مفحوصة) 
النقدية (المستخدمة في) / الناتجة عن   اتصافي التدفق 

 عمليات التشغيل 
39,640,255 )78,538,484 ( (98,277,694) 3,403,731 

(المستخدمة في)  صافي التدفقات النقدية الناتجة عن/

 االستثمار  عمليات
)22,469,352 ( )76,724,429 ( (54,074,288) 104,182,450 

 224,054,643 35,085,447 23,712,524 245,282,615 التمويل عمليات صافي التدفقات النقدية الناتجة عن 
 م2021 تمبرسب 30ة أشهر المنتهية في تسعم، والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة ال2020ديسمبر  31المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في  المصدر: القوائم المالية
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 مؤشرات األداء الرئيسية 
وحدة  
 المؤشر

السنة المالية  
  31المنتهية في 

م 2019ديسمبر   
 (مراجعة)

السنة المالية  
  31المنتهية في 

م 2020ديسمبر   
 (مراجعة)

فترة التسعة أشهر  
سبتمبر   30المنتهية في 
م 2020  

 (مفحوصة) 

فترة التسعة أشهر المنتهية  
م 2021سبتمبر   30في    

 (مفحوصة) 

 %49.31 - % 157.02 ال ينطبق  % معدل النمو في اإليرادات 
معدل النمو في صافي دخل / 

 (خسارة) السنة 
 %3,135.05 - % 481.94 ال ينطبق  %

 %10.16 14.88% % 20.07 % 24.02 % هامش مجمل الربح 
هامش صافي دخل / (خسارة) 

 السنة 
% )3.17 (% 4.71 % %0.61 13.27% 

 1.17 - 0.78 0.97 مرة   التداولنسبة 
إجمالي    األصول/  إجمالي 

 اإللتزامات 
 1.35 - 1.36 1.39 مرة 

 %26.62 - % 31.12 % 13.42 % اإليرادات/ إجمالي األصول 
 %31.21 - % 19.19 % 15.49 % نسبة الدين / إجمالي األصول 

حقوق    / الدين  نسبة 
 المساهمين 

% 55.64 % 72.84 % - 121.09% 

 %3.53 - % 1.47 ) %0.43( % العائد على األصول 
 %13.70 - % 5.56 %) 1.53( % العائد على حقوق المساهمين 

 معلومات اإلدارة المصدر:  
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 ملخص عوامل المخاطرة 
فيها عوامل المخاطرة  يتعين على كل من يرغب في االســـــــــتثمار في أســـــــــهم الطرح دراســـــــــة كافة المعلومات التي يحتويها هذه النشـــــــــرة بعناية بما  

بل إنه من  المبينة أدناه قبل اتخاذ قرار االســـــــتثمار، علمًا بأن المخاطر الموضـــــــحة أدناه قد ال تشـــــــمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشـــــــركة، 
 .الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عملياتها

 اطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها المخ )1
  المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية  

  المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 

 المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة 

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية  الموظفين على  المخاطر المتعلقة باالعتماد 

  المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 

  المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء 

   المخاطر المتعلقة باالئتمان 

  المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 

  بمتطلبات السعودة المخاطر المتعلقة 

  المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 

  الجديدة  والمعايير المحاسبية المعايير في بالتغيرات المخاطر المتعلقة 

  ًالمخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبال 

  المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل 

  من قبل الجهات التمويلية    أصول الشركةالمخاطر المتعلقة بالرهن على 

 المقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لتطوير المشاريع السكنية  المخاطر المتعلقة باتفاقيات الحوافز 

  المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل مستحقي الدعم السكني 

  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان   المتعلقة باتفاقيات التطوير العقاري معالمخاطر 

 برنامج شراكات لدعم المطورين    وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكانلدعم المطورين العقاريين مع   المخاطر المتعلقة باالعتماد على برامج تحفيز")

 العقاريين") 

  لعقاري المخاطر المتعلقة بالتطوير ا 

   المخاطر المتعلقة باإليرادات غير المتكررة 

   المخاطر المتعلقة باستثمار الشركة في شركة زميلة 

   المخاطر المتعلقة بعدم سيطرة الشركة على الشركة الزميلة 

  المخاطر المتعلقة بالضمانات الشخصية 

  والمطالبات اإلضافية المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة 

  مخاطر المتعلقة بتركز العمالء 

  الشركة  إيرادات المخاطر المتعلقة بتركز 

  المخاطر المتعلقة بتركز إيرادات القطاع العقاري على مشاريع البيع على الخارطة للوحدات السكنية 

  المخاطر المتعلقة بتركز الموردين 

 طن المخاطر المتعلقة باالعتماد على مقاولين من البا 

  المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية 

  المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 

 السيولة  إدارة رأس المال العامل والمخاطر المتعلقة ب 

 المخاطر المتعلقة بعدم وجود إدارة مراجعة داخلية 

  المساهمة المدرجة المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات 



  
 

 ش 

  المخاطر المتعّلقة بالدعاوى القضائية 

  المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 

  المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير 

  المخاطر المتعلقة بارتفاع مديونية الشركة 

  المخاطر المتعلقة بالدائنين التجاريين 

   العقارات لفترة طويلة المخاطر المتعلقة بعدم إشغال 

  المخاطر المتعلقة بنزع الملكية 

  زها عن إبرام هذه  المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على تجديد عقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين الحاليين أو إبرام عقود جديدة مع مستأجرين جدد أو عج

 العقود بشروط مواتية لها 

 ماليةالمخاطر المتعلقة ببيع العقار بخسارة رأس 

  المخاطر المتعلقة بالطعن في ملكية األصول العقارية 

  المخاطر المتعلقة بارتفاع تكاليف البناء والتطوير 

  المخاطر المتعلقة باالستثمار في سوق العقارات التجارية/ التجزئة 

  المخاطر المتعلقة باالستثمار في صناديق استثمارية 

 المحصلة في عقود اإليجار طويلة األجل   مخاطر أثر ارتفاع القيم اإليجارية العادلة عن 

  المخاطر المتعلقة بالتركيز الجغرافي لالستثمارات واألصول العقارية 

  المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة 

 أثر ارتفاع القيم اإليجارية العادلة عن المحصلة في عقود اإليجار طويلة األجل ب المتعلقة  مخاطر ال 

 لشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبالً المخاطر المتعلقة بعدم قدرة ا   

  المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين 

  المخاطر المتعلقة باإلنهاء المبكر لعقد اإليجار 

  المخاطر المتعلقة بأنظمة السالمة والمطالبات التي قد تنشأ نتيجة اإلخالل بها 

  19 -بتفشي األمراض المعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر لجائحة فيروس كورونا (كوفيد   المتعلقة المخاطر  ( 

 المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت 

  المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة 
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  المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال 

   المخاطر المرتبطة بزيادة تكاليف اإلنتاج لقطاع التصنيع 

  المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية 

  المخاطر المتعلقة بالنقل لمنتجات الشركة 

  م 2021بدءًا من يناير المخاطر المتعلقة بقرار هيئة الموانئ السعودية برفع رسومها 

  بموسمية أعمال الشركة  المخاطر المتعلقة 

  المخاطر المتعلقة بقلة عدد األعضاء المستقلين 

  المخاطر المرتبطة بزيادة تكاليف اإلنتاج 

 باستخدام تقنيات البناء الحديثة   المخاطر المرتبطة 

   المخاطر المرتبطة باالعتماد على الوكالة التجارية الخاصة بتوريد المصاعد 

   المخاطر المتعلقة باآلالت والمكائن والمعدات التابعة للشركة 

  المخاطر المتعلقة باستثمار الشركة بشراء وبيع أسهم شركات عامة مدرجة في األسواق المالية 
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 الذي تعمل فيه الشركة المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع  )2
  المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 

  المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة 

   المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 

   المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 

   المخاطر المتعلقة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات 

 جديدة  وقوانين  أنظمة صدور أو/و  الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم ر المتعلقة المخاط 

  المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة   

  المخاطر المتعلقة بعدم سيولة األصول العقارية 
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 المطروحة المخاطر المتعلقة في األسهم  )3
  المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 

  المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 

 المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 

  المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم 

  المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح 
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  المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق الموازية بعد عملية الطرح 

  بعدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية  المخاطر المتعلقة 

   رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية المتعلقة ب مخاطر 

  المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح 

  المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح 

  المخاطر المتعلقة باقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين 
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 والمصطلحاتتعريفات ال 1
 : النشرة هذه ختصارات للعبارات المستخدمة في دول التالي قائمة بالتعريفات وااليبين الج

 التعريف تصار المعرف خالمصطلح أو اال
  شركة لدن لالستثمار صدر / الُم  الشركة

 إدارة شركة لدن لالستثمار. اإلدارة أو اإلدارة العليا 

 النظام األساسي للشركة.  النظام األساسي 

 التجارة واالستثمار سابقًا) بالمملكة العربية السعودية.وزارة التجارة (وزارة  وزارة التجارة 

والتنمية   البشرية  الموارد  وزارة 
 االجتماعية

 وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية سابقًا) بالمملكة العربية السعودية.

 الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا) بالمملكة العربية السعودية.وزارة  وزارة الصناعة والثروة المعدنية 

بوزير   هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  ترتبط تنظيميًا  التي  الحكومية  الجهات  إحدى  والدخل سابقًا)، وهي  للزكاة  العامة  (الهيئة  والجمارك  الزكاة والضريبة  المالية، وهي  هيئة 
 الهيئة المعنية بالقيام بأعمال جباية الزكاة، وتحصيل الضرائب والجمارك.

 الهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية. الهيئة العامة للمنافسة 

 في السوق الموازية (نمو) الشركةرأس مال من إجمالي  )%10(عشرة  نسبة سهم عادي تمثل) 5,000,000لخمسة ماليين (الطرح األولي    الطرح

 عادي من أسهم الشركة ) سهم 5,000,000خمسة ماليين ( أو أسهم االكتتاب   أسهم الطرح 

 سهم عادي متساوية القيمة.  )50,000,000( خمسين مليونوالبالغة % من مجموع أسهم رأس مال الشركة 100 أسهم المساهمين قبل الطرح 

 م). 26/05/2022هـ (الموافق 10/1443/ 25يوم الخميس إلى  م)22/05/2022(الموافق  هـ21/10/1443األحد  من يوم  التي تبدأ الفترة فترة الطرح 

 . م)26/05/2022 الموافق( هـ25/10/1443 الخميسيوم في   فترة الطرحنهاية هو تاريخ  تاريخ اإلقفال 

 الموازية. السوق في اإلدراج طرح اسهم الشركة ومن ثم لغرض الشركةأسهم  لتسجيل للهيئة تقديم طلب  تسجيل األسهم 

 ريال سعودي لكل سهم. )18ثمانية عشر (   الطرحسعر 

 ) رياالت سعودية.10سهم عادي بقيمة اسمية ( السهم

 رياالت سعودية للسهم الواحد.  10 القيمة االسمية

 أو االعتباري. الشخص الطبيعي الشخص

المســتمرة  كل   المكتتب الماليـة وااللتزامات  لقواعـد طـرح األوراق  الشركة وفقـا  فــي أسهم  لالكتتاب  يقــدم طلبــا  أو  يكتتــب  وقواعــد  مســاهم مؤهــل 
 اإلدراج ولشروط أحــكام االكتتاب.

 ) في هذه النشرة. يأسمائهم في صفحة (% أو أكثر من أسهم الشركة والواردة 5مساهمو الشركة الذين يملكون  المساهمون الكبار 

 القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها  متحصالت الطرح 

 صافي متحصالت الطرح بعد خصم مصاريف الطرح  صافي متحصالت الطرح 

 نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المستثمرين استكمال تعبئته عند الرغبة في االكتتاب. نموذج طلب االكتتاب 

 تــمحسـاب لـدى بنـك تجـاري مرخـص لـه العمـل فـي المملكـة إليـداع متحصــالت الطــرح فيــه، وبعــد انتهــاء عمليــة الطــرح فيــه ي حساب االكتتاب  
 تحويلهـا إلـى حسـاب الشـركة أو حسـابات المسـاهمين البائعيـن. 

 البائع  المساهم

 في الشركة قبل الطرح وبعده: ة ملكيتهونسب المساهم البائع وعدد أسهمهضح الجدول اآلتي تفاصيل يو
 

 : المساهم البائع ونسبة ملكيته في الشركة 1الجدول رقم 

 االسم
 بعد الطرح  قبل الطرح 

 النسبة عدد األسهم  النسبة عدد األسهم 
 % 13.90 6,949,987 % 23.90 11,949,987 لالستثمار اعشار شركة 

 % 13.90 6,949,987 % 23.90 11,949,987 اإلجمالي  
 المصدر: الشركة  

 ديسمبر من كل سنة ميالدية.   31السنة المنتهية بتاريخ  السنة المالية

 نسبة معينة من السعوديين. لوائح العمل في المملكة العربية السعودية التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظيف  السعودة

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه المؤسسات   يوم عمل 
 المصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى. 

 م). 2005/09/27هـ. (الموافق  23/ 1426/08وتاريخ  51ودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/نظام العمل السع نظام العمل 

 نظام الشركات 
م)  11/2015/ 10ـ (الموافق  هـ28/01/1437) بتاريخ  3نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/

تاريخ   في  التنفيذ  حيز  دخل  (م/2016/ 02/05(الموافق    ـهـ25/07/1437والذي  رقم  الملكي  بالرسوم  والمعدل  وتاريخ  79م)   ـهـ25/07/1439) 
 م). 11/04/2018(الموافق 

 م)، وما يطرأ عليه من تعديالت.31/07/2003(الموافق  ـهـ02/06/1424وتاريخ  30نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ نظام السوق المالية 

 القوائم المالية 
  التسعةوالقوائم المالية األولية الموجزة لفترة    م2020  عامديسمبر من    31المالية المنتهية بتاريخ    ةالقوائم المالية المدققة للشركة عن السن

) المعتمدة في  IFRSللمعايير الدولية للتقرير المالي (تم إعدادها وفقًا    والتيواإليضاحات المرفقة بها،    م2021  سبتمبر  30أشهر المنتهية في  
 ). SOCPAالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (

 التقويم الهجري  هـ 
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 الميالديالتقويم  م

المالية   األوراق  طرح  قواعد 
 وااللتزامات المستمرة 

  1439/  4/  9وتاريخ    2017-123-3وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  قواعد طرح األوراق المالية  
(الموافق   رقم  27/12/2017هـ  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  على  بناًء  (الموافق    ـهـ1424/  6/  2وتاريخ    30م/  م) 

 م).   2022/ 05/01(الموافق  ـه02/06/1443وتاريخ  )2022-5-5( والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ،م)2003/ 31/07

 قواعد اإلدراج  

  3-123-2017والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  تداول السعودية (تداول السعودية)  شركة  اإلدراج الصادرة عن  قواعد   
م)،  2019/09/30(الموافق    ـهـ1441/02/01بتاريخ    (1-104-2019) م)، والمعدلة بموجب قراره رقم2017/12/27ـ (الموافق  هـ1439/04/09وتاريخ  

  وتاريخ )  1-19-2022(  رقم  قراره  بموجب   والمعدلة،  م)2021/02/24(الموافق    ـه1442/07/12) بتاريخ  2021-22-1والمعدلة بموجب قراره رقم (
 . م2022/02/13  الموافق ـه1443/07/12

اإلدراج في السوق الموازية، وذلك بموجب قواعد طرح األوراق نشرة اإلصدار هذه، وهو الوثيقة المطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض   نشرة اإلصدار  
 المالية وااللتزامات المستمرة. 

 ).هـمستشارو الشركة الموضحة أسمائهم على الصفحة ( المستشارون 

 .شركة يقين المالية (يقين كابيتال) المستشار المالي 

 .شركة يقين المالية (يقين كابيتال) مدير االكتتاب 

 مجلس إدارة الشركة.  المجلس أو مجلس اإلدارة 

 هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. هيئة السوق المالية أو الهيئة 

 تداول السعودية شركة 
بتاريخ  شركة   الوزراء  مجلس  لقرار  وفقًا  المؤسسة  سابقًا)،  السعودية  المالية  السوق  (شركة  السعودية  (الموافق   ـهـ29/02/1428تداول 

كسوق  2007/ 19/03 بالعمل  لها  المصرح  الوحيدة  والجهة  سعودية،  مقفلة  مساهمة  شركة  وهي  المالية،  السوق  لنظام  تنفيذًا  وذلك  م)، 
 لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها. 

أو  السعودية  المالية  السوق 
وق المالية أو سوق األسهم  الس

 أو السوق أو تداول 
 شركة تداول السعودية "سوق األوراق المالية السعودية" هي شركة تابعة لمجموعة تداول السعودية  

المالية   السوق الموازية  األوراق  بموجب "قواعد طرح  إدراجها  وقبول  تم تسجيلها  التي  األسهم  فيها  ُتتداول  التي  و "قواعد  السوق  المستمرة"  وااللتزامات 
 اإلدراج".

 النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.  نظام تداول أو التداول 

 الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.  الجمعية العامة

 الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة العادية

 الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.  الجمعية العامة غير العادية

 حكومة المملكة العربية السعودية.  الحكومة  

 فئات المستثمرون المؤهلون 

 المستثمرون المؤهلون هم أي من األشخاص المذكورين أدناه:
 .مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص 
   أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة

تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى  
 الحصول على موافقة مسبقة منه.

 ية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دول
 مركز اإليداع. 

 .الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة 
 ربية.الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج الع 
  .صناديق االستثمار 
   األجانب غير المقيمين المسموح لهم باالستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل

 االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
 .المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة 
 جوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.أي أشخاص اعتباريين آخرين ي 
 أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية: 

سعودي وال تقل عن    أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال •
  .عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية

 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. •
 أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.  •
 .المعتمدة من قبل الهيئة أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية •
 من جهة معترف بها دولًيا. أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة •
 .أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة 

 الجمهور  

 :تعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه
 .الُمصدر تابعي )1
 .الُمصدر في الكبار المساهمين )2
 .للُمصدر التنفيذيين وكباراإلدارة  مجلس أعضاء )3
 .الُمصدر لتابعي التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )4
 .الُمصدر في الكبار المساهمين لدى التنفيذيين وكباراإلدارة  مجالس أعضاء )5
 .أعاله ) 5أو  4،  3،  2، 1( في إليهم المشار ألشخاصل أقرباء أي )6
 ) أعاله. 6، أو  5، 4، 3، 2، 1(  في إليهم المشار األشخاص  من أي عليها  يسيطر  شركة أي )7

 .إدراجها المراد  األسهم فئة من أكثر) أو %5( مجتمعين ويملكون معاَ  باالتفاق يتصرفون  الذيناألشخاص  )8

) شهرًا من تاريخ بدء تداول  12) في هذه النشرة التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر (حالصفحة (يحظر على كبار المساهمين المذكورين في  فترة الحظر 
 أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 
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 محددة من الزمن. حملة أسهم الشركة ألي فترة  المساهم أو المساهمون 

 بعد إدراجها في السوق الموازية.  كل شخص يستثمر في أسهم الطرح المستثمر

 المملكة العربية السعودية. المملكة

 . الطرح في السوق الموازيةهي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم  عوامل المخاطرة 

الدولية   المحاسبية  المعايير 
 ) IFRSإلعداد التقارير المالية (

 الدولية. مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة 
.(International Financial Reporting Standards) 

إلى  باإلضافة  الدولية  المعايير  تضم  والتي  والمحاسبين،  للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير    وهي 
وغيرها من المعايير والتصريحات التي أقرتها الهيئة    للمراجعين والمحاسبينالمتطلبات واإلفصاحات اإلضافية المطلوبة من الهيئة السعودية 

ألة  السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتي تشمل المعايير واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي التغطيها المعايير الدولية، مثل مس
 الزكاة. 

للشركة المعنية. علمًا بأن   األساسي التأسيس أو النظام عقد في ونهايتها بدايتها والمحددة المنشأة نشاط نتيجة لعرض الزمنية الفترة هي السنة المالية / السنوات المالية
 ديسمبر من كل عام.   31السنة المالية للشركة تنتهي في 

الهيئة السعودية للمراجعين  
 (SOCPA) والمحاسبين

 .السعودية العربية المملكة في السعودية للمراجعين والمحاسبين الهيئة

م)، والمعدلة  2017/ 13/02ـ (الموافق  هـ16/05/1438بتاريخ    2017-16-8الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم   الئحة حوكمة الشركات 
 . وأي تعديالت يطرأ عليها.  ) م)01/2021/ 14هـ (الموافق 1442/ 01/06وتاريخ  2021-07-1بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 

 نطاقات

رقم   العمل  وزير  قرار  بموجب  (نطاقات)  السعودة  برنامج  اعتماد  (الموافق  12/10/1432بتاريخ    4040تم  قرار  09/2011/ 10هـ  على  القائم  م) 
بالمملكة برنامج    م)، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية18/10/1994ـ (الموافق  هـ1415/ 12/05بتاريخ    50مجلس الوزراء رقم  

(نطاقات) لتقديم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات  
 محددة، وهي البالتيني واألخضر واألحمر.

 العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.  –ريال سعودي    الريال

 العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية   –الدوالر األمريكي  الدوالر  

وتنويع   2030رؤية  البتروكيماويات  النفط وصناعة  على  االعتماد  تقليل  إلى  يهدف  الذي  الوطني  االستراتيجي  االقتصادي  السعودي البرنامج  االقتصاد 
 وتطوير الخدمات العامة. 

 ) VATضريبة القيمة المضافة (

بتاريخ   م) الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس  30/01/2017ـ (الموافق  هـ02/05/1438قرر مجلس الوزراء 
م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب  2018يناير   1التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من  

)، وقررت حكومة  5العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة (%
وقد تم استثناء    م.،2020يوليو    1ر حيز التنفيذ ابتداًء من تاريخ  % ودخل هذا القرا15% إلى  5المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من  

 عدد من المنتجات منها (األغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم).

واختصارًا "كوفيد   الوباء أو فيروس كورونا كورونا)  (فيروس  باسم  يُعرف  ُمعدي  فيروسي  باالنتشا19  -هو مرض  بدأ  حيث  العالم ومن ضمنها "،  دول  ر في معظم 
 م، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي. 2020المملكة العربية السعودية وذلك في مطلع العام 

 ضريبة التصرفات العقارية 
مهما كانت حالته أو شكله، وتشمل األرض  % من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته  5ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة بنسبة  

بأنه تم فرضها بموجب األمر   بناؤه عليها، وتسدد قبل أو أثناء اإلفراغ العقاري أو توثيق العقود، علمًا  الملكي وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو 
 م). 01/10/2020(الموافق   هـ14/2/1442) وتاريخ 84رقم (أ/

 . ، شركة لدن الصناعيةوشركة لك االستثمارية للتجارةشركة بلت للمقاوالت، وشركة بانيت للتشغيل والصيانة،  الشركات التابعة 

 كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني. األراضي البيضاء 

 الجهة المختصة. أرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من  األرض المطورة 

% وتهدف إلى بناء بيئة سكنية مالئمة تتوافق مع رؤية المملكة العربية 100شركة مملوكة لوزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بنسبة  الشركة الوطنية لإلسكان 
 م. 2030السعودية 

والقروية   البلدية  الشؤون  وزارة 
 واإلسكان

 بالمملكة العربية السعودية. والقروية واإلسكانوزارة الشؤون البلدية 

القطاع   مع  الشراكة  برنامج 
 الخاص "شراكات"

هو أحد استراتيجيات وزارة الشؤون القروية والبلدية واإلسكان الرامية لعمل شراكة حيوية مع القطاع الخاص لتوفير حلول ومنتجات سكنية  
تنافسية مدعومة. ويمكن برنامج شراكات للمطورين العقاريين االستفادة مما يلي: (الوصول إلى قاعدة  تتوافق مع احتياج المواطنين بأسعار  

حصول   معقولة،  بتكاليف  متعددة  مشاريع  لتنفيذ  العقاريين  للمطورين  الفرصة  إتاحة  االستثمار،  مخاطر  تقليل  الوزارة،  مستفيدي  بيانات 
 لية وغير المالية). المطورين العقاريين على حزم من المحفزات الما 

لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية  
 وافي" “على الخارطة 

 .اإلسكان تقوم بالترخيص لمشاريع البيع أو التأجير للوحدات العقارية على الخارطةو الشؤون البلدية والقروية هي لجنة حكومية تابعة لوزارة

ضوابط البيع أو التأجير للوحدات  
 الخارطة "وافي" العقارية على 

) رقم  الوزراء  بقرار مجلس  الصادرة  الخارطة،  تأجير وحدات عقارية على  أو  ببيع  المتعلقة  الضوابط  وتاريخ  536هي  (الموافق    ـهـ1437/ 04/12) 
 .م)2016/ 05/09

العقاري   المطور  تأهيل  شهادة 
 للبيع على الخارطة "وافي" 

معتمدة صادرة عن لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، تمنح هذه الشهادة ترخيص  شهادة تأهيل مطور عقاري وفق معايير تأهيل  
 .اللجنة للمشروعات البيع أو التأجير على الخارطة

المطورين   خدمات  مركز 
 العقاريين "إتمام" 

) رقم  الكريم  السامي  لألمر  إنفاًذا  "إتمام"  العقاريين  المطورين  خدمات  مركز  والصا7262تأسس  بتاريخ  )  (الموافق  هـ1437/ 02/08در  ـ 
رقم (2016/ 09/05 الوزراء  رئيس مجلس  بتاريخ  658م) وقرار  المطورين  13/06/2020(الموافق    ـهـ10/1441/  24)  م) تم تأسيس مركز خدمات 

مارات العقاريين "إتمام" أحد أهم المبادرات الهادفة إلى تيسير سبل انطالق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم االستث
لسكنية، مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية  في هذا القطاع من داخل وخارج المملكة وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات ا

 .سنويًا ويتحقق بها الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن المالئم

عقاري   مطور  تأهيل  شهادة 
 "إتمام" 

، تمنح هذه الشهادة المطورين   وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكانشهادة تأهيل مطور عقاري وفق معايير تأهيل معتمدة صادرة عن  
 م). 2020/ 01/10هـ (الموافق 14/02/1442) بتاريخ 84العقاريين اإلعفاء من التوريدات العقارية بموجب األمر الملكي رقم (أ/

 شركة تابعة لشركة لدن لالستثمار  شركة تابعة 
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 فرع شركة لدن لالستثمار فرع شركة  

 فرع شركة تابعة لشركة لدن لالستثمار  فرع شركة تابعة 

 يتم إدارته من قبل شركة مشاركة المالية  "صندوق استثماري عقاري مقفل متداول مدرج في السوق المالية السعودية "تداول  صندوق مشاركة ريت  

وبلوك   وقوالب  ألواح 
 البوليسترين 

 مصنعة من مواد خام متوفرة في المملكة تستخدم في اإلنشاءات  (ICF)قوالب عزل خرسانية عالية الكفاءة  

مسبقة   الخرسانية  األلواح 
 الصنع

بالمملكة ويتم استخدام هذة الحوائط في التقسيمات الداخلية للمباني كما  حوائط خرسانية خفيفة الوزن المصنعة من مواد أولية متوفرة  
  يمكن استخدامها لتنفيذ األسوار الخارجية.
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 عوامل المخاطرة  2
للمســتثمرين القادرين  األســهم المطروحة بموجب هذه النشــرة ينطوي عليه مخاطر عالية وقد ال يكون االســتثمار فيها مالئمًا إال إن االســتثمار في 

 على تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار، وتحمل أي خسارة قد تنجم عنه.

بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة    هذه النشرة حتويها  ت دراسة كافة المعلومات التي  أسهم الطرح  في  االكتتاب  يتعين على كل من يرغب في  
ن الممكن  أدناه قبل اتخاذ قرار االستثمار، علمًا بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه م

 .لياتها وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير على عم

حدثت أو   إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلبًا بصورة جوهرية إذا ما
يحددها مجلس    تحققت أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حاليًا أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم 

 .اإلدارة أو يصنفها حاليًا بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية 

ى  وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن
ها في الوقت الحالي غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وإضعاف  إلدارة الشركة أن تحددها، أو التي تعتبر 

 .قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمر كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه 

بخالف تلك    هذه النشرة ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ  
 المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها في السوق الموازية. 

شكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب اليعبر عن مدى أهميتها. كما أن المخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك غير المعلومة  إن المخاطر وال 
 حاليًا أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله. 
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 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  1.2
 على تنفيذ االستراتيجية   المخاطر المتعلقة بعدم القدرة 1.1.2
بنجاح. إن قدرة الشركة   الستراتيجيتها مدى التنفيذ الفّعال لخطط أعمالها وتحقيقها على ربحيتها  وتحسين إيراداتها زيادة على الشركة قدرة تعتمد

على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية واإلدارية بكفاءة  
ي خطط توسع في األعمال  وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. عالوًة على ذلك، فإن أ 

ى  تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول عل
ليف المقدرة للمشروع  تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقًا للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكا

يع  أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشار 
التمويل الالزم لمشاريعها، فإن ذ لك سيؤثر سلبًا  أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى، أو في حال عدم قدرة الشركة على الحصول على 

 على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية. وبشكل جوهري 

 المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات  2.1.2
لفة فيما يتعلق بأنشــــــطتها والمحافظة عليها. وتشــــــمل هذه  يتعين على الشــــــركة الحصــــــول على التصــــــاريح والتراخيص والموافقات النظامية المخت

على أو التأجير  شــــهادة تأهيل مطور عقاري "إتمام" وشــــهادة تأهيل مطور عقاري الصــــادرة من برنامج البيع  التراخيص على ســــبيل المثال ال الحصــــر:  
والتراخيص    ،شــــــــــهادات تســــــــــجيل الشــــــــــركة الصــــــــــادرة عن وزارة التجارةالخارطة "وافي" واللتان تتبعان لوزارة الشــــــــــؤون القروية والبلدية واإلســــــــــكان،  

مصــــنع بلت لتقنية    التابعة (شــــركة بلت للمقاوالت) وهمالخاصــــة بفروع الشــــركة  الصــــناعية الوطنية الصــــادرة عن وزارة الصــــناعة والثروة المعدنية  
وشـهادة تصـنيف المقاولين للشـركة التابعة (شـركة    ،تصـنيعومصـنع بلت للحوائط مسـبقة الصـنع ومصـنع دايمات لل  البناء ومصـنع بلت لأللمنيوم

  .  ،وشـــــــهادات التأمينات االجتماعية   ،وشـــــــهادة التســـــــجيل في ضـــــــريبة القيمة المضـــــــافة  ،وشـــــــهادات الزكاة  ،وشـــــــهادات الســـــــعودة  ،بلت للمقاوالت)
) "التراخيص والشــــهادات الحكومية"  17.3(لالطالع على التراخيص والشــــهادات الحكومية التي حصــــلت عليها الشــــركة فضــــًال راجع القســــم الفرعي (

وقد حصـــــلت الشـــــركة على جميع التراخيص النظامية الالزمة لنشـــــاط الشـــــركة الحالي والزالت جميع تلك التراخيص والشـــــهادات    في هذه النشـــــرة).
 لمفعول حتى تاريخ هذه النشرة.سارية ا

 

 

و انتهاء  إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أ
أو شركاتها    بشروط غير مناسبة للشركة  الرخص أو الشهاداتو  أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص  أو الرخص أو الشهادات  أي من تراخيصها

والشهادات اإلضافية التي قد ُتطلب منها في المستقبل، فإن ذلك  والتراخيص ، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص التابعة
جديد  قد يعرض الشركة للتوقف واالمتناع عن القيام بأعمالها كإغالق الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة (كت 

إلخ) أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات ذات العالقة بالتراخيص  التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت...
على  وبشكل جوهري  والتصاريح والشهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافية والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي  

 .أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية 

 طر المتعلقة بااللتزامات المحتملة المخا 3.1.2
التزاما بالزكاة والضرائب والدعاوى القضائية، باإلضافة إلى أي  التكاليف المتعلقة  ت أو  قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة على الشركة، مثل 

لمالي للشركة ومركزها المالي ونتائج  على الوضع اوبشكل جوهري  االلتزامات فإنها ستؤثر سلبًا    تحققتكاليف متعلقة بنشاط الشركة، وفي حال  
 عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 الرئيسيين واإلدارة التنفيذية الموظفين على المخاطر المتعلقة باالعتماد 4.1.2
وتهدف  الرئيسيين،  والموظفين  التنفيذية  إدارتها  وكفاءات  خبرات  على  للنجاح  المستقبلية  وخططها  الشركة  إلى   تعتمد   استقطاب الشركة 

الشركة إلى زيادة رواتب   السليم. كذلك ستحتاج والتشغيل  خالل اإلدارة الفعالة من  األعمال  وجودة  كفاءة  لضمان المؤهلين األشخاص وتوظيف 
  موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو الستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أيًا من كبار التنفيذيين أو 
يًا  الموظفين المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة والمؤهالت وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيرًا سلبيًا وجوهر

 عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.  ونتائج على أعمال الشركة

 المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم  5.1.2
الموظفين أو سوء سلوك، كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام    قد تواجه الشركة أخطاء من 

حملها  ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تت 
أو مسؤولية مالية مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على سمعة الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها  الشركة، أو عقوبات نظامية،  

 المستقبلية. 

وحتى تاريخ هذه النشرة لم تواجه الشركة أّي سابقة على موظفيها تضمنت أخطاء أو سوء سلوك من موظفيها كالغش واالختالس واالحتيال  
 ة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة. والسرقة والتزوير وإساء
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 العمالء قبل من المطلوبة والمواصفات  الجودة بمعايير االلتزام بعدمالمتعلقة  المخاطر 6.1.2
تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها، ولكن في حال عدم قدرة الشركة  

ا،  على االستمرار بتقديم منتجاتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلبًا على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن التعامل معه
 .الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية إيرادات على وبشكل جوهري ر بشكل سلبي مما يؤث 

 المخاطر المتعلقة باالئتمان   7.1.2
الت  تنشأ مخاطر اإلئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حا

 .مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها

التجاريون للشركة (2019ديسمبر    31وكما في   من مجموع األصول،    )%4.49) ريال سعودي تمثل (68,595,561م بلغ صافي رصيد المدينون 
من إجمالي    )% 26.65%) من مجموع األصول المتداولة، ويمثل رصيد المدينين التجاريين غير المسدد ألكثر من سنة حوالي (8.67وتمثل نسبة (

 ) ريال سعودي. 19,983,414رصيد المدينين التجاريين وبقيمة (

التجاريون  2020ديسمبر    31وكما في   من مجموع األصول،    )%4.86) ريال سعودي تمثل (82,368,641للشركة (م بلغ صافي رصيد المدينون 
من إجمالي    )% 34.22%) من مجموع األصول المتداولة، ويمثل رصيد المدينين التجاريين غير المسدد ألكثر من سنة حوالي (10.37وتمثل نسبة (

 ) ريال سعودي. 30,279,437رصيد المدينين التجاريين وبقيمة (

%) من مجموع األصول، وتمثل  3.36) ريال سعودي تمثل (66,573,957م بلغ صافي رصيد المدينون التجاريون للشركة (2021تمبر  سب  30وكما في  
من إجمالي رصيد    )%55.75%) من مجموع األصول المتداولة، ويمثل رصيد المدينين التجاريين غير المسدد ألكثر من سنة حوالي (5.65نسبة (

 ) ريال سعودي. 40,494,934المدينين التجاريين وبقيمة (

سبتمبر    30ة أشهر المنتهية في  تسعم وفترة ال 2020م و  2019ديسمبر    31للشركة كما في  الذمم المدينة التجارية    ويوضح الجدول التالي أعمار 
 م:2021

 م2021سبتمبر  30م وكما في 2020ديسمبر  31و  2019ديسمبر  31أعمار الذمم المدينة التجارية كما في جدول : 2الجدول رقم 

 الذمم المدينة التجارية أعمار 
 (يوم) 

 م 2021 سبتمبر  30في  كما م 2020 ديسمبر  31كما في  م  2019ديسمبر  31في  كما

 القيمة 
(ريال  

 سعودي) 

النسبة  
  (%) 

 القيمة 
 سعودي) (ريال 

 النسبة (%)  
 القيمة 

 (ريال سعودي) 
 النسبة (%) 

% 25.26 18,937,884 يوم  30إلى  0من    13,291,894 15.02 %  6,439,359  %8.86 

% 6.39 4,788,175 يوم  60يوم حتى  31  7,217,630 8.16 %  2,037,199 %2.80 

% 1.47 1,105,132 يوم  90يوم حتى  61  2,509,173 2.84 %  4,947,520 %6.81 

% 40.23 30,168,171 يوم  365يوم حتى  91  35,173,830 39.76 %   18,722,268 %25.77 

% 26.65 19,983,414 سنة أكثر من   30,279,437 34.22 %   40,494,934 %55.75 

% 100.00 74,982,776 اإلجمالي    88,471,964 100.00 %  72,641,280 100%  

مخصص خسائر ائتمانية   
 متوقعة

(6,387,215) (6,103,323) (6,103,323) 

 66,537,957 82,368,641 68,595,561 صافي الذمم المدينة 
 المصدر: الشركة 

  هناك   يكون   عندما   متوقعة ائتمانية  خسائر   مخصص   أي  تكوين   يتميومًا، و  60إلى    30فترة االئتمان الممنوحة من الشركة إلى عمالئها بين    تتراوح 
  متوقعة   ائتمانية  خسائر  مخصص  بتكوين. وتقوم الشركة  المستحقة  المبالغ  جميع   تحصيل  على  قادرة  تكون  لن  الشركة  أن  على  موضوعي  دليل

تكون   التي إجمالي الديون للعمالء من  )%15يوم، ونسبة ( 365 وحتى  يوم 91تكون أعمارها من يوم  التيللعمالء   الديون من إجمالي  )%4( بنسبة 
)  290,593) ريال سعودية وبقيمة (6,701كما قامت الشركة بإعدام ديون معدومة من أرصدة الذمم المدينة بقيمة (  . واحدة  سنة   من   أكثر أعمارها  

ولم تقم الشركة بإعدام أي ديون من أرصدة   على التوالي،  م2020ديسمبر    31م و2019ديسمبر    31ريال سعودي للسنوات المالية المنتهية في  
 م. 2021سبتمبر   30للفترة المالية المنتهية في الذمم المدينة خالل 

ــائر اإلئتمانية المتوقعة ( ) ريال ســـعودي كما  6,103,323م، و(2019ديســـمبر    31) ريال ســـعودي كما في 6,387,215كما بلغ رصـــيد مخصـــص الخسـ

م. ويوضــح الجدول التالي حركة مخصــص الخســائر اإلئتمانية المتوقعة كما في 2021ســبتمبر   30) كما في  6,103,323و( م،2020ديســمبر    31في 

 م:2021سبتمبر  30م وكما في 2020م و2019ديسمبر  31
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 م2021سبتمبر  30م وكما في 2020م و2019ديسمبر  31حركة مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما في : 3الجدول رقم 

مخصص الخسائـر االئتمانية  
 المتوقعة

 م 2021 سبتمبر  30في  كما م 2020 ديسمبر  31كما في  م  2019ديسمبر  31في  كما
 القيمة (ريال سعودي)  القيمة (ريال سعودي)  القيمة (ريال سعودي) 

 6,103,323 6,387,215 6,393,916 السنة  بداية  في  الرصيد 

 0 283,892 6,701 السنة  خالل  معكوس 

 0 0 0 العمالء  مخصص  من  تحصيالت

 6,103,323 6,103,323 6,387,215 الرصيد نهاية السنة 
 . ومعلومات اإلدارة م2020ديسمبر  31المصدر: القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 

  المســــــتقبلية قدرتهم  توقع  أيضــــــاً   تســــــتطيع  ال  وهي  بالتزاماتهم،  الوفاء في معهم  تتعامل  التي  األطراف  فشــــــل عدم  ضــــــمان  الشــــــركة  تســــــتطيع ال
  ســـــــيؤثر  ذلك  فإن منهم،  المدينة  الذمم  تحصـــــــيل في  التأخر  أو  الشـــــــركة  مســـــــتحقات  بســـــــداد  المدينين التزام عدم  حالة وفي.  دقيق  بشـــــــكل  بااللتزام
  أعمال على  وجوهري  ســــــلبي  بشــــــكل  ســــــيؤثر  وبالتالي  النقدية،  وتدفقاتها  ومصــــــاريفها  الشــــــركة  لحاجات  الســــــيولة  توفر  على  وجوهري  ســــــلبي  بشــــــكل
 .المستقبلية وتوقعاتها عملياتها ونتائج المالي ووضعها الشركة

  ذلك   فإن،  الشركة  مع  مبالوفاء بالتزاماته  متمكن عمالء الشركة من تسديد المبالغ المستحقة عليهم سواًء إلفالسهم أو عدم رغبته  عدموفي حال  
قيمة   ارتفاع  احتمالية  من  قيمة  متوقعة  ائتمانية  خسائر  مخصصسيزيد  سترفع  أو  القضاء  إلى  إما  الشركة  ستلجأ  الحاالت  هذه  مثل  وفي   ،

، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أرباح الشركة ومركزها  المتوقعة  االئتمانية   الخسائرالمخصصات التي يتوجب عليها تجنيبها لتغطية قيمة  
 المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

أشهر المنتهية في    ة تسعال  وفترة   م 2020  و   م2019  ديسمبر   31  في  كما   الشركة   عمالء  لكبار  الديون  أعمار   في  التركز   حجم  اليالت  الجدول   ويوضح 
 م: 2021 سبتمبر  30

 
 تركز الذمم المدينة التجارية لكبار العمالء: 4الجدول رقم 

 اسم العميل 

 م 2021 سبتمبر  30كما في  م 2020ديسمبر  31كمافي  م 2019ديسمبر  31كمافي 

 القيمة
(ريال  

 سعودي) 

النسبة من  
الذمم  إجمالي 

 المدينة التجارية 
 (%) 

 القيمة
(ريال  

 سعودي) 

  النسبة من
الذمم   إجمالي

المدينة  
 التجارية 

 (%) 

 القيمة
 (ريال سعودي) 

  النسبة من
الذمم   إجمالي

 المدينة التجارية 
 (%) 

% 8.84 7,825,000 0.00% 0 ناس شركة طيران   7,655,250 %10.54 

 11.45% 8,320,379 0.00% 0 0.00% 0 الدولة  أمن  رئاسة

الشركة الوطنية  
 لالسكان 

0 %0.00 10,774,484 12.18 %  717,316 %0.99 

% 24.67 18,495,656 الدفاع  وزارة  16,639,189 18.81 %  16,421,505 %22.61 

% 21.34 16,000,000 الخطوط السعودية   0 %0.00 0 %0.00 

مستشفى الملك فهد  
 التخصصي 

5,220,000 6.96 %  10,440,000 11.80 %  1,147,500 %1.58 

 % 47.17 34,261,950 % 51.63 45,678,673 % 52.97 39,715,656 اإلجمالي
 المصدر: معلومات اإلدارة. 

  المستقبلية   قدرتهم  توقع  أيضاً   تستطيع  ال  وهي   بالتزاماتهم،  الوفاء  في  معهم  تتعامل   التي  األطراف  فشل  عدم  ضمان  الشركة  تستطيع  ال
  بشكل   سيؤثر  ذلك  فإن  منهم،  المدينة  الذمم  تحصيل  في  التأخر  أو  الشركة  مستحقات   بسداد  المدينين  التزام  عدم  حالة   وفي.  دقيق  بشكل  بااللتزام

  الشركة   أعمال   على   وجوهري   سلبي   بشكل  سيؤثر   وبالتالي  النقدية،  وتدفقاتها   ومصاريفها  الشركة   لحاجات  السيولة   توفر   على   وجوهري   سلبي 
 . المستقبلية  وتوقعاتها عملياتها  ونتائج  المالي ووضعها 

 بوقوع الكوارث الطبيعية تعلقةالمخاطر الم 8.1.2
ــانات والحرائق والزالزل و ــرر من الكوارث الطبيعية يصـــــــــــيب مرافق الشـــــــــــركة مثل الفيضـــــــــ األحداث الطبيعية األخرى والتي ال تتوفر  قد يؤدي أي ضـــــــــ

) "المخاطر  31.1.2(ولمزيد من المعلومات، فضـــــــــــًال راجع القســـــــــــم الفرعي (  )(باســـــــــــتثناء العقارات التي تم التأمين عليهاتغطية تأمينية كافيه عليها  
أو ال تتوفر بشـــــــروط معقولة تجاريًا، إلى تكبد الشـــــــركة  ) "عوامل المخاطرة" في هذه النشـــــــرة)  2المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية" من القســـــــم (

ء وممارســـــة  بشــــــدة على قدرة الشــــــركة على أداســــــيؤثر   وفي حال تكبدت الشــــــركة تكاليف جراء وقع الكوارث الطبيعية، فإنهتكاليف كبيرة وطائلة.  
وبالتالي التأثير ســـــلبًا على نتائجها التشـــــغيلية. وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضـــــرارها بمرافق وأصـــــول    ،واإللتزام بمتطلباتها التعاقدية  عملياتها

 .الشركة، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية
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 السعودة اطر المتعلقة بمتطلباتالمخ 9.1.2
، بتوظيف  يعتبر االلتزام بمتطلبات السعودة متطلبًا نظاميًا بالمملكة بحيث تلتزم بموجبه جميع الشركات العاملة في المملكة، بما في ذلك الشركة

نطاقات الصادر عن وزارة الموارد  نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين مجموع موظفيها والمحافظة على تلك النسبة. ووفقًا لبرنامج  
"، إال  مرتفع ) وُمصنفة ضمن النطاق "أخضر  % 61.47(  النشرة  هذهالبشرية والتنمية االجتماعية، بلغت نسبة السعودة لدى الشركة كما في تاريخ  

ثر  أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين أك
قوبات  شدة في المستقبل، ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض ع

  على الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي 
ظفون  ) "المو19.3جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها. (ولمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي (و

 ).  هذه النشرة) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في 3والسعودة" من القسم (

 التنفيذية لوائحهمخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية وال 10.1.2
في السوق الموازية لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية،    الطرحتسجيل والستخضع الشركة بعد  

التداول على   اللوائح واألنظمة التي تخضع لها، ستتحمل تكاليف، وعقوبات مثل إيقاف  التقيد في أي من  وفي حال عدم مقدرة الشركة على 
على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها  وجوهري  شركة في حال عدم التزامها؛ مما سيؤثر بشكل سلبي  األسهم مؤقتًا أو إلغاء إدراج أسهم ال

 .المالي وربحيتها

 الجديدة والمعايير المحاسبية المعايير في بالتغيرات المخاطر المتعلقة 11.1.2
التسعة  والقوائم المالية األولية المفحوصة لفترة    م 2020ديسمبر    31عن السنة المالية المراجعة المنتهية في   للشركة المالية  القوائم إعداد تم

المنتهية في   (2021سبتمبر    30أشهر  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  بهم وفقًا  المرفقة  العربية  IFRSم واإليضاحات  المملكة  المعتمدة في   (
السعودي الهيئة  اعتمدتها  التي  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  (السعودية  والمحاسبين  للمراجعين  ملزمةSOCPAة  والشركة  الحالة   هذه  في )، 

تطبيق   المعايير الدولية للتقرير المالي أو إلزامية في تغيرات أي إنآلخر.   وقت من  المعايير هذه على تطرأ التي التعديالت أو التغييرات بتطبيق
المالية للشركة، مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على وضعها المالي ونتائج عملياتها   القوائم  على  سلباً  من الممكن أن تؤثر  المعايير الجديدة  بعض 

م وذلك نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير  2019وقد طرأت بعض التغيرات على قائمة المركز المالي للشركة خالل العام  وتوقعاتها المستقبلية.  
 وهي كالتالي: ) للشركات التابعة للشركة 16المالي رقم (

 لتغيرات في المعايير المحاسبية : ا5الجدول رقم 

 األصول 
 42,982,299 حق استخدام األصول قبل التعديل  

 16,182,968 إضافة تسويات 
 59,165,267 حق استخدام األصول بعد التعديل 

 اإللتزامات 
 108,495,324 المتداول قبل التعديل الجزء غير  – إلتزامات التأجير 
 9,476,077 إضافة تسويات 

 117,971,401 الجزء غير المتداول بعد التعديل  – إلتزامات التأجير 
 80,060,284 الجزء المتداول قبل التعديل – إلتزامات التأجير 
 7,314,606 إضافة تسويات 

 87,374,890 الجزء المتداول قبل التعديل  – إلتزامات التأجير 
 م 2020ديسمبر  31المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 

للشركات    المالية القوائم  على تغييرات إلى ) للشركات التابعة للشركةIFRS( الدولية  المحاسبة  لمعايير  التطبيق أدى  فقد أعاله،  ماذكر  على وبناء
م  2020ديسمبر    31، وخالل العام المنتهي في    م والذي إنعكس على القوائم المالية للشركة 2019ديسمبر   31 المنتهية في المالية  التابعة للسنة 

توضح الجداول أدناه ملخص التسويات التي تمت على القوائم    ) "عقود اإليجار".16ج أي تغيير عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (تلم ين
) "عقود اإليجار" وإعادة  16) للشركات التابعة وتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (IFRS( الدولية لتطبيق معايير المحاسبة  المالية نتيجة

 تصنيف بعض البنود من قبل الشركة: 

 م2019ديسمبر   31المالية المنتهية في التعديالت على قائمة المركز المالي الموحدة للسنة : 6الجدول رقم 

 م 31/12/2019الموحدة كما في تاريخ  التعديالت على قائمة المركز المالي

 ايضاح البيان
 م31/12/2019

 قبل التعديل 
 تسويات 

 م31/12/2019
 المعدلة

 - - - - األصول غير المتداولة 
 39,478,422 ) 304,615( 39,783,037 - صافي   –ممتلكات ومعدات  
 1,936,024 61,039 1,874,985 - صافي   – أصول غير ملموسة 

 191,246,683 ) 5,000,000( 196,246,683 أ اعمال رأسمالية تحت التنفيذ 
 59,165,267 16,182,968 42,982,299 ب صافي   –حق استخدام أصول  
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 - - - - األصول المتداولة 
 105,319,864 5,594,227 99,725,637 ج  تطوير عقاري 

 221,494,743 ) 5,343,396( 226,834,139 ج  مدينون تجاريون وارصدة مدينة أخرى 
 - - - - االلتزامات غير المتداولة 

 117,971,401 9,476,077 108,495,324 ب الجزء غير المتداول  – التزامات التأجير 
 11,383,718 483,433 10,900,285 د التزامات منافع الموظفين المحددة 

 - - - - االلتزامات المتداولة 
 87,374,890 7,314,606 80,060,284 ب الجزء المتداول  – التزامات التأجير 

 300,346,582 ) 89,072( 300,435,654  دائنون تجاريون وارصدة دائنة اخرى 
 - - - - حقوق المساهمين 

 48,366,647 ) 5,421,781( 53,788,428 هـ  أرباح مبقاة 
أرباح (خسائر) اكتوارية من إعادة قياس  

 الموظفين المحددة 
 (2,753,660) ) 573,035( ) 2,180,625( د

 م 2020ديسمبر  31المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 
 

 م2019ديسمبر  31التعديالت على قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المالية المنتهية في : 7الجدول رقم 

 م 31/12/2019الموحدة كما في تاريخ  التعديالت على قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر 

 ايضاح البيان
 م31/12/2019

 قبل التعديل 
 تسويات 

 م31/12/2019
 المعدلة

 205,053,007 )6,963,933( 212,016,940 و اإليرادات 
 )155,789,400( 1,356,712 )157,146,112( و، ز تكلفة اإليرادات 

 ) 65,238,525( 1,700,981 ) 66,939,506( ز مصروفات عمومية وإدارية 
 3,388,476 ) 16,504,176( 19,892,652 ح إيرادات أخرى 

أرباح استثمارات من صندوق  توزيعات 
 مشاركة 

 13,450,500 13,450,500 - ح

(خسائر)/ أرباح محققة من بيع استثمارات  
 المالية 

 6,334,327 6,334,327 - ح، ط

أرباح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات  
 في أصول مالية 

 6,742,656 )3,280,650( 10,023,306 ط 

 ) 14,840,414( )1,354,057( ) 13,486,357( ي  مصروفات تمويل 
 - - - - الدخل الشامل االخر 

أرباح (خسائر) اكتوارية ناتجة من إعادة قياس  
 الموظفين المحددة 

 )2,087,738( 92,887 )2,180,625( هـ

الحصة في بنود الدخل الشامل للشركات  
 التابعة 

 ) 665,922( ) 665,922( - د

 م 2020ديسمبر  31المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في المصدر: القوائم 

 م على قائمة الدخل بدال من اثباتها بالخطأ على اعمال رأسمالية تحت التنفيذ. 2019التسوية عبارة عن اعادة اثبات مصروف إيجار لعام  -أ

المالي    -   ب للتقرير  الدولي  المعيار  ناتجة عن تطبيق  ر   – التسويات  (اإليجارات  ابتداء من  16قم  التابعة  بالشركات  زيادة أصل حق    م،2019/ 01/01)  عنه  نتج  مما 
 االستخدام والتزامات التأجير. 

بند مدينون تجاريون وارصدة مدينة أخرى الى حساب    ضمن  مستحقة  إيرادات  رصيد   من  المبلغ  هذا  تصنيف  إعادة  في  ريال،)  5,594,227(  والبالغة  التسوية  تتمثل   -ج
 م اقفال اإليرادات المستحقة للشركة التابعة بقيمة اقل من القيمة الصحيحة، لذلك تم التعديل للمبلغ الصحيح. 2019، حيث تم بالخطأ بعام تطوير عقاري 

 . التابعة للشركاتم 01/2019/ 01  من ااعتبارً  االكتواري لالحتساب  طبقا  الموظفين منافع التزامات احتساب  إعادة  عن ناتجة  التسويات -د

  اعمال  على  بالخطأ  اثباتها  من  بدًال   الدخل   قائمة  عن  سعودي   ريال)  5,000,000(   والبالغ  ايجار  مصروف   اثبات  إعادة  عن   ناتجة   المبقاة  األرباح  في  االنخفاض   -   هـ
 . االكتواري  لالحتساب وفقا الخدمة نهاية احتساب فروقات  الى باإلضافة المبلغ، بهذا  العام خسارة  صافي  زيادة الى أدى مما التنفيذ  تحت رأسمالية

  تم لذلك التابعة، الشركات احدى مع الداخلية المعامالت باستبعاد خاص  وهو اإليرادات وتكلفة اإليرادات قيمة على بالخطأ  تعليته تم ريال) 6,963,933( المبلغ -و
 . اإليرادات وتكلفة اإليرادات من المبلغ  تخفيض  إعادة

  البنود  بعض تصنيف   إعادة  الى باإلضافة التابعة  للشركات  احتسابه   تم الذي االستخدام  حق  أصل  على  االستهالك  احتساب بإعادة  عام  بشكل  تتعلق التسويات  -ز
 . التمويل  مصروفات  وكذلك واإلدارية  العمومية  المصروفات والى من

)  3,053,676(   بقيمة   مالية   أدوات  من  محققة   أرباح   بند   وكذلك   ريال)  13,450,500(  بقيمة   مشاركة   صندوق   من   استثمارات  أرباح  توزيعات  من  كال   تصنيف   إعادة   تم   -ح
 . أخرى إيرادات  ضمن عرضها من بدال  الدخل بقائمة مستقل ببند  ريال



  
 

- 11  - 

  صحيح،  بشكل  التقييم  إعادة  من  المحققة  غير  األرباح  وكذلك  مالية   أصول  في  استثمارات  بيع  من  المحققة  األرباح  من  كال   احتساب  إعادة  من  ناتجة   التسويات  -ط
 . صحيح النهائي  الرصيد صافي ولكن صحيح،  بشكل م 2019  بعام بند  كل  يخص الذي المبلغ عرض يتم   لم حيث

  نظرا  التأجير  التزامات  فوائد  زيادة  وكذلك  تمويل   مصروفات  العموميةـ   والمصروفات  اإليرادات  تكلفة  من  البنود  بعض  تصنيف  إعادة   في  التسويات   تتمثل  -ي
  بالشركات  واري تاالك  للتقييم  وفقا   الخدمة   نهاية  الحتساب  انظرً   الخدمة   نهاية   تعويضات   فوائد   زيادة  وكذلك   التابعة  بالشركات )  16(   رقم  اإليجارات  معيار   لتطبيق
 . التابعة

  خ التاري ذلك بعد أو 2020 يناير 1 في تبدأ التي  السنوية الفترات على  المفعول  السارية  والتعديالت المعايير بعض  مرة  ألول  الشركة  طبقت كما 
 اآلن:  حتى  المفعول سارًيا  يصبح  ولم ُأْصِدرَ  آخر  تعديل أو تفسير  أو  معيار ألي  المبكر بالتطبيق الشركة  ولم تقم .جوهري  تأثير  أي  لها ليس والتي

 
 والمطبقة والتي ليس لها أي أثر جوهري المعايير الجديدة : 8الجدول رقم 

 السريان  تاريخ الوصف  التفسير  – المعيار

 المفاهيم  إطار
  للتقرير الدولية  المعايير  في  المفاهيم إطار مراجع  على  التعديالت

 المالي 
 م 2020 يناير  01

 م 2020 يناير  01 على المعيار متعلقة بتعريف األعمال   تعديالت  3 رقم  المالي  للتقرير الدولي  المعيار 
  ومعيار 1 رقم الدولي  المحاسبة معيار

 8 رقم  الدولي  المحاسبة 
 م 2020 يناير  01 على المعيار متعلقة بتعريف األهمية النسبية   تعديالت 

 16 رقم  المالي  للتقرير الدولي  المعيار 
 

  بجائحة   المتعلقة األجرة  بتخفيضات  متعلقة  المعيار  على  تعديالت 
 19  كوفيد

 م 2020  يونيو 01

 المصدر:الشركة 

للشــركة للســنة المالية   المالية القوائم إصــدار تاريخ حتى المفعول ســارية غير الصــادرة والمعدلة الجديدة والتفســيرات أنه يوجد بعض المعايير  كما
 تصـــــــبح عندما ا،مناســـــــبً  ذلك كان متى والمعدلة، الجديدة والتفســـــــيرات المعايير هذه الشـــــــركة تطبيق وتنوي .م2020ديســـــــمبر   31المنتهية في 

 المفعول. سارية
لة والتفسيرات المعايير  تؤثر أن المتوقع  من  وليس   وهي كالتالي:  .بالشركة الخاصة المالية القوائم  على جوهرًيا  تأثيًرا التالية المعدَّ

 م2020ديسمبر  31المعايير الغير سارية والغير مطابقة حتى إصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في : 9الجدول رقم 

 تاريخ السريان  الوصف  التفسير  –المعيار 
 م 2021يناير  01 عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  – تعديالت على المعيار متعلقة بالعقارات واآلالت والمعدات  16معيار المحاسبة الدولي رقم 
 المتحصالت قبل االستخدام المستهدف  

 م 2022يناير  01

تعديالت على المعيار متعلقة باإلشارة إلى إطار المفاهيم في   3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 2018المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة في مارس  

 م 2022يناير  01

37معيار المحاسبة الدولي رقم  تكلفة   –تعديالت على المعيار متعلقة بالعقود غير المجدية   
 الوفاء بالعقد 

 م 2022يناير  01

التحسينات السنوية على المعايير الدولية  
م 2020-م2018للتقرير المالي للدورة   

 معايير هي: تتضمن التحسينات السنوية تعديالت على ثالثة  
"تطبيق المعايير الدولية  1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   -

 للتقرير المالي ألول مرة" 
 "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   -
 "الزراعة"   41المعيار الدولي للتقرير المالي رقم   -

 م 2022يناير  01

ومعيار   10المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
28المحاسبة الدولي رقم   

تعديالت على (بيع أو مساهمة األصول بين المستثمر وشركته  
 الزميلة أو المشروع المشترك) 

متاح للتطبيق االختياري  
تاريخ السريان غير محدد  

 بعد 
 المصدر:الشركة 

 السنوات في مماثلة  تغييرات إلىتطبيق المعايير المطبقة مسبقًا أو المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة مسبقًا   سيؤدي كما
كما أن حداثة تطبيق معايير المحاسبة الدولية    .الشركة تعلمها ال قد  أو حالياً  أثرها يظهر ولم جوهرية تكون قد أخرى تغييرات أو الالحقة المالية

)IFRSتغييرات  أي فإن  وبالتالي خالل السنوات القادمة  تغييرات جوهرية على القوائم المالية للشركة   ، قد ينتجى النحو المعتمد في المملكة) عل 
النتائج   على وبالتالي المالية القوائم شكل جوهري علىسلبًا وب من الممكن أن تؤثر المعايير الجديدة تطبيق بعض المعايير أو إلزامية هذه في

 المالي.  ومركزها  للشركة  المالية 

 بتوفر التمويل مستقبًال  تعلقةالمخاطر الم 12.1.2
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل  

على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان  يعتمد  
  بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة،

 بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي وجوهري على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية. أو تمويل  
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 المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل 13.1.2
 مصرف الراجحي إتفاقية   •

إتفاقية   الشركة  لدى  بتاريخ  تسهيالت مصرفية  يوجد  وقائمة  الراجحي م) مع  14/04/2021(الموافق    ـه02/09/1442مبرمة  بحد    مصرف 
التسهيالت الممنوحة لها  مبلغ  كامل  م قامت الشركة باستخدام  2021سبتمبر    30) ريال سعودي، وكما بتاريخ  15,886,777ائتماني يبلغ (

سعودي 15,886,777(وهو   ريال   (  ) مبلغ  سداد  في  2,602,707وتم  القائم  الرصيد  ويبلغ  سعودي  ريال  مبلغ  2021سيبتمبر    30)  م 
 الشركة في السوق الموازية. وطرح أسهم على تسجيل  مصرف الراجحيوالجدير بالذكر أن الشركة حصلت على عدم ممانعة ). 13,283,070(

بقيمة  01/2022/ 20(الموافق    ـه17/06/1443وبتاريخ   للتسهيالت  االئتماني  الحد  رفع  على  الراجحي  مصرف  مع  الشركة  اتفقت  م) 
) ريال سعودي، ويتمثل الغرض من الزيادة  85,886,777) ريال سعودي ليصبح إجمالي قيمة التسهيالت االئتمانية المنوحة (70,000,000(

عودي في تمويل رأس المال العامل مع إمكانية استخدامه في تمويل شراء عقارات  ) ريال س70,000,000في قيمة التسهيالت البالغة (
ت  استثمارية، ولم يتم استخدام أي مبلغ من الزيادة في قيمة التسهيالت االئتمانية. كما تم االتفاق على إجراء بعض التعديالت في الضمانا

 المقدمة تشمل التالي: 
o من قبل المساهم/ محمد بن سعد سعود العريفي والمساهم/ عبدالعزيز بن سعد   إلغاء ضمانات كفالة غرم وأداء والتزام

 سعود العريفي والمساهم/ عمر بن سعد سعود العريفي والمساهم/ سعود بن سعد سعود العريفي.  
o   .إضافة ضمان كفالة غرم وأداء والتزام من قبل المساهم/ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي 
سليمان بن    كفالة غرم وأداء والتزام من قبل المساهمين/ ناصر سعد سعود العريفي، وعبدهللا سعد سعود العريفي، و إقرار    الضمانات:

) ريال سعودي يغطي  85,886,777، وتقديم سند ألمر من قبل الشركة بقيمة (لصالح البنك بالكامل    1أكوا  عقار  ورهن  عبدالعزيز الباتلي،  
   كامل قيمة التسهيالت.

 
 بنك الرياض   إتفاقيات •

بسقف    بنك الرياضم) مع  16/02/2021(الموافق    ـه04/07/1442مبرمة وقائمة بتاريخ  إسالمي  تمويل  يوجد لدى الشركة إتفاقية   -1
%) من  70ومضافًا إلى إتفاقية التمويل اإلسالمي إتفاقية تسهيالت إضافية لتمويل نسبة () ريال سعودي، 22,260,000يبلغ (تمويل 

)  3.4.1" (ولمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي (2أرض جازان  "  و  " 1القيمة الشرائية ألرضين في مدينة جازان "أرض جازان  
للشركة" المملوكة  (العقارات  القسم  من  أعمالها" 3"  وطبيعة  الشركة  عن  "خلفية  هذه   )  يبلغ  )  النشرة  في  إجمالي  ائتماني  وبحد 
ريال سعودي  22,260,000( بتاريخ  )  (م  2021سبتمبر  30وكما  باستخدام مبلغ  الشركة  ريال سعودي  21,000,000قامت  ولم تقم  ) 

والجدير بالذكر أن الشركة حصلت على عدم ممانعة بنك الرياض على تسجيل    .باستخدامه بسداد أي مبلغ من التمويل الذي قامت  
 الشركة في السوق الموازية.وطرح أسهم 
قبل المساهمين/ ناصر سعد سعود    موقعة من بالغرم واألداء    إقرار كفالة تضامنية و  )26,500,000(سند ألمر بقيمة  الضمانات:  

العريفي، و العريفي، و   مصعبالعريفي، وعبدهللا سعد سعود  الباتلي  سليمانسعد سعود  ناصر  ، وسعود سعد سعود  عبدالعزيز 
 ). 2وأرض جازان 1األراضي المشار إليها أعاله (أرض جازان ، ورهن ، واحمد سعد سعود العريفيالعريفي، وعمر سعد سعود العريفي

م) مع بنك الرياض بسقف  07/09/2021(الموافق    ـه30/01/1443يوجد لدى الشركة إتفاقية تمويل إسالمي مبرمة وقائمة بتاريخ   -2
،  م)06/2019/ 19(الموافق   ـه16/10/1440وهي عبارة عن تجديد لالتفاقية الموقعة بتاريخ   ريال سعودي ) 182,213,000تمويل يبلغ (
) ريال سعودي  55,557,732) ريال سعودي وسداد مبلغ (136,213,000م قامت الشركة باستخدام مبلغ (2021سبتمبر    30وكما بتاريخ  

والجدير بالذكر أن الشركة حصلت على عدم ممانعة بنك الرياض على تسجيل وطرح    من إجمالي التمويل الممنوح لها من بنك الرياض.
 أسهم الشركة في السوق الموازية. 

ل المساهمين/ عمر سعد  سند ألمر بقيمة سقف التمويل اإلجمالي وإقرار كفالة تضامنية بالغرم واألداء موقعة من قبالضمانات:  
سعود العريفي، وعبدهللا سعد سعود العريفي، واحمد سعد سعود العريفي، وناصر سعد سعود العريفي، وسليمان عبدالعزيز ناصر  

 الباتلي، وسعود سعد سعود العريفي، ومصعب سعد سعود العريفي. 
 

 اتفاقيات بنك البالد  •
م) مع بنك البالد بحد ائتماني  22/09/2020(الموافق    ـه 05/02/1442ائتمانية مبرمة وقائمة بتاريخ  اتفاقية تسهيالت  يوجد لدى الشركة   -1

العسيلة  زهرة    وتطوير البنية التحتية لمشروعالمطار (فينان)    – إسكان جدة  وذلك لتمويل مشروع    ) ريال سعودي742,900,000يبلغ (
) "خلفية عن الشركة  3) "المشاريع تحت التنفيذ" من القسم (3.4.5القسم الفرعي (بمكة المكرمة (ولمزيد من المعلومات، فضًال راجع  

النشرة) أعمالها" في هذه  بتاريخ  ،  وطبيعة  (2021سبتمبر    30وكما  باستخدام مبلغ  الشركة  ريال سعودي  653,096,136م قامت   (
) الممنو9,059,446وسداد مبلغ  االئتمانية  التسهيالت  إجمالي  ريال سعودي من  البالد.  )  بنك  لها من  الشركة  حة  أن  بالذكر  والجدير 

   على تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية. البالدحصلت على عدم ممانعة بنك 
  125بقيمة    ائتمانية  رهن محافظ استثمارية/عقارات تغطى تسهيالتالعسيلة،  زهرة  الرهن العقاري ألرض مشروع مخطط    الضمانات:
.  العسيلة  زهرة  ومشروع تطوير مخططالمطار (فينان)   –إسكان جدة التنازل عن إيرادات المشاريع الممولة وهي مشروع    مليون ريال،

وكفالة غرم وأداء تضامنية من قبل المساهمين/ عبدهللا سعد سعود العريفي، وناصر سعد سعود العريفي، وسعود سعد سعود  
 سعد سعود العريفي، وعمر سعد سعود العريفي، واحمد سعد سعود العريفي. العريفي، ومصعب 

بتاريخ   -2 وقائمة  مبرمة  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقية  للمقاوالت)  بلت  (شركة  التابعة  الشركة  لدى  (الموافق    ـه03/03/1442ويوجد 
يبلغ (20/10/2020 ائتماني  يل مشاريع المقاوالت التي تعمل عليها  لتمو) ريال سعودي وذلك  97,073,000م) مع بنك البالد وبحد 
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) ريال  7,215,837م قامت الشركة بسداد كامل الرصيد المتبقي في الفترة وهو مبلغ (2021سبتمبر    30وكما بتاريخ  الشركة حاليًا.  
 على تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية.   البالدوالجدير بالذكر أن الشركة حصلت على عدم ممانعة بنك سعودي.  

تنازل شركة بلت للمقاوالت عن مستحقات المشاريع الممولة. وسند ألمر وكفالة غرم وأداء تضامنية موقعة من السادة/    الضمانات:
 سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي وشركة لدن لالستثمار.  

 

 إتفاقيات البنك األهلي السعودي •
تسهيالت ائتمانية مبرمة وقائمة مع البنك األهلي السعودي بتاريخ  تجديد الشركة التابعة (شركة بلت للمقاوالت) اتفاقية    يوجد لدى   -1

(02/12/2020(الموافق    ـه17/04/1442 يبلغ  ائتماني  بحد  سعودي 71,106,168.75م)  ريال  تقوم    )  التي  المشاريع  لتمويل  وذلك 
ولم تقم   ) ريال سعودي1,048,210مبلغ (م قامت الشركة باستخدام  2021سبتمبر    30، وكما بتاريخ  بتنفيذها شركة بلت للمقاوالت 

بالحصول  مت  قا من اجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة لها من البنك األهلي السعودي. والجدير بالذكر أن الشركة  بسداد أي مبلغ  
 على تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية.  البنك األهلي السعوديممانعة على عدم 

غرم وأداء تضامنية من    ةالتنازل عن مستحقات المشاريع الحكومية التي تقوم شركة بلت للمقاوالت بتنفيذها. وكفالالضمانات:  
 قبل شركة لدن لالستثمار وموقعة من السيد/ سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي. 

 

 إتفاقيات البنك األول (بنك ساب)  •
للمقاوالت)   -1 بلت  (شركة  التابعة  الشركة  لدى  بتاريخ  يوجد  ومبرمة  موقعة  ائتمانية  تسهيالت  (الموافق    ـهـ24/12/1439اتفاقية 

) ريال سعودي وذلك لتمويل المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركة بلت للمقاوالت،  46,419,000م) بحد ائتماني يبلغ (04/09/2018
مبلغ  ) ريال سعودي ليصبح رصيد التسهيالت االئتمانية هو  8,692,759قامت الشركة بسداد مبلغ (م  2021سبتمبر    30وكما بتاريخ  

والجدير بالذكر أن الشركة قامت بإشعار    عودي من إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة لها من البنك األول. ) ريال س2,888,527(
 البنك األول (بنك ساب) وفي إنتظار رد البنك في عدم الممانعة على تسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية.

لالضمانات:   السادة/ شركة  الباتلي بنسبة  70دن لالستثمار بنسبة (سند ألمر وضمانات موقعة من  ناصر  %) وسليمان عبدالعزيز 
 التي تنفذها شركة بلت للمقاوالت. مشاريع ال بعض %). والتنازل عن إيرادات 30(
 

 إتفاقيات مصرف اإلنماء   •
ومبرمة  -1 موقعة  ائتمانية  تسهيالت  اتفاقية  للمقاوالت)  بلت  (شركة  التابعة  الشركة  لدى  (الموافق    ـه24/07/1442بتاريخ    يوجد 

) ريال سعودي وذلك لتمويل المشاريع التي تنفذها شركة بلت  480,275,625م) مع مصرف اإلنماء بحد ائتماني يبلغ (08/03/2021
)  10,786,710م قامت الشركة بسداد مبلغ ( 2021سبتمبر    30وكما بتاريخ  سكان،  للمقاوالت لصالح وزارة الشؤون البلدية والقروية واإل

والجدير بالذكر  ) ريال سعودي. 8,531,251ريال سعودي من إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة لها ليصبح رصيد التسهيالت هو (
 . ركة في السوق الموازيةعلى تسجيل وطرح أسهم الش مصرف اإلنماءبالحصول على عدم ممانعة أن الشركة قامت 

كفالة غرم وأداء من قبل السادة/ سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي، وعبدهللا سعد سعود العريفي، وناصر سعد سعود    الضمانات:
عمر سعد سعود العريفي، ومصعب سعد سعود العريفي، واحمد سعد سعود العريفي وشركة لدن لالستثمار. والتنازل  العريفي، و

 مستحقات تنفيذ المشاريع التي تقوم شركة بلت للمقاوالت بتنفيذها لصالح وزارة الشؤون البلدية والقروية اإلسكان. عن 

وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على  
على أداء الشركة    وجوهري  جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي التمويل الذي تحتاجه من  

 وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية. 

 من قبل الجهات التمويلية  صول الشركةالمخاطر المتعلقة بالرهن على أ 14.1.2
وبنك البالد والبنك األهلي السعودي ومصرف اإلنماء اتفاقيات تسهيالت ائتمانية وتمويل  بنك الرياض  كل من مصرف الراجحي وأبرمت الشركة مع  

ألراضي    ةعقاري  برهوناتو  بسندات ألمر مقدمة من قبل الشركة  سواًء للشركة بشكل مباشر أو لشركتها التابعة (شركة بلت للمقاوالت) مضمونة 
) "العقارات المملوكة للشركة" من القسم  1.4.3مملوكة للشركة فضًال راجع القسم الفرعي ((لالطالع على العقارات ال وعقاراتها القائمة   الشركة

). إذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة عليها بموجب االتفاقيات  هذه النشرة ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" في  3(
تقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة باالتفاقيات، فسيكون للجهات الممولة الحق بطلب  الموقعة مع الجهات الممولة، أو أخلت في المس

وهري  سداد قيمة التمويل على الفور والبدأ بإجراءات التنفيذ القضائي على األصول المرهونة، وعليه سيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي وج 
 ا المستقبلية. على أعمال الشركة ووضعها المالي وتوقعاته

الحوافز 15.1.2 باتفاقيات  المتعلقة  المشاريع    المخاطر  لتطوير  واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  من  المقدمة 

 السكنية
  المبرمة بين وزارة  م)13/12/2017(الموافق    ـهـ25/03/1439  التفاقية تنفيذ آلية صرف وإسترداد حوافز التمويل لمشاريع الوزارة بتاريخ  استناداً 

  القروية واإلسكان مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، وعليه أبرمت الشركة اتفاقيات حوافز تمويل لمشاريع اإلسكان مع وزارة و  البلدية  الشؤون 
 التالي:  القروية واإلسكان ممثلة بالشركة الوطنية لإلسكان، وذلك على النحو و  البلدية الشؤون
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o   تطوير  حوافز  اتفاقية    القروية واإلسكان و  البلدية  مع وزارة الشؤون  ) أبرمت الشركة م22/01/2019(الموافق    ـهـ16/06/1440بتاريخ
واإلسكان.   والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  أرض  على  السكني  الرصيفة  جوهرة  مشروع  (الموافق    ـهـ19/11/1440وبتاريخ  لتطوير 

 ملحق اتفاقية لرفع نسبة الحافز.  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكانأبرمت الشركة مع   م)22/07/2019
o   اتفاقية حوافز تطوير    وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان مع    م) أبرمت الشركة 24/06/2019(الموافق    ـهـ21/10/1440بتاريخ

 المطار (فينان) السكني على ارض وزراة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.  –لتطوير مشروع إسكان جدة  
 

 وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان إتفاقية حوافز لتطوير مشروع جوهرة الرصيفة السكني على أرض  •
الشركة22/01/2019(الموافق    ـهـ16/06/1440بتاريخ   أبرمت  واإلسكان    م)  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  الوطنية  مع  بالشركة  ممثلًة 

والقروية واإلسكان. حيث تتمثل اتفاقية  اتفاقية حوافز لتطوير مشروع جوهرة الرصيفة السكني على أرض وزارة الشؤون البلدية  لإلسكان  
 الحوافز المقدمة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان للشركة فيما يتعلق بالمشروع كل من التالي: 

بإجمالي    %) من إجمالي قيمة الوحدات السكنية المعتمدة للتسويق20.00بنسبة (  (قرض حسن)  تمويل مسترد بدون تكاليف )أ
) ريال سعودي مقابل قيام الشركة تقديم ضمان بنكي بإجمالي قيمة التمويل مقدم من أحد البنوك  86,211,893تبلغ (قيمة  

 المحلية. 
 ضمان الشراء للوحدات السكنية التي لم تسوق أثناء تنفيذ المشروع، وفقًا لما نصت عليه الئحة حوافز التطوير العقاري. ) ب

%) من إجمالي  40م) تقدمت الشركة بطلب زيادة مبلغ الحافز الممنوح لها ليشكل ما نسبته (18/03/2019 (الموافق  ـهـ11/07/1440وبتاريخ  
وزارة    قامت الشركة بتوقيع ملحق اتفاقية مع  م)22/07/2019(الموافق    ـهـ19/11/1440أسعار الوحدات السكنية في المشروع، وبتاريخ  

%) من إجمالي أسعار الوحدات السكنية لتصبح  20التمويل المسترد بدون التكاليف من (  نسبة  على زيادة  الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
زيادة مبلغ 40( السكنية ممانتج عنه  الوحدات  إجمالي أسعار  التكاليف    %) من  بدون  المسترد  الممنوح  التمويل  الحافز  إجمالي مبلغ  ليصح 

 ) ريال سعودي. 172,423,786للشركة هو (

 متطلبات الحصول على الحوافز أعاله من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان: الجدول التالي أهم وفيما يلي يوضح 

 متطلبات الحصول على الحوافز من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان : 10الجدول رقم 

 المتطلبات   نوع الحافز 

التمويل  
المسترد بدون  

 تكاليف 

إلتزام المطور بإتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحصول على التمويل وفقًا لما نصت عليه آلية صرف واسترداد حوافز   •
التمويل لمشاريع اإلسكان، بما في ذلك تقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بكامل مبلغ التمويل لصالح الشركة  

 الوطنية لإلسكان وبالصيغة المعتمدة منها.  
زام المطور برد التمويل وفقاص لما نصت عليه ضوابط تنفيذ آلية صرف وإسترداد حوافز التمويل والئحة حوافز  إلت •

 التطوير العقاري.  
إخطار وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان أو الشركة الوطنية لإلسكان او الجهة المحددة من قبلهما ببلوغ مبيعات   •

ن إجمالي الوحدات السكنية بالمشروع، وأن يكون هذا اإلخطار خالل سبعة أيام عمل على  %) أو أكثر م80المشروع نسبة ( 
األكثر من تاريخ بلوغ المبيعات للنسبة المنصوص عليها، وأن يتخذ إجراءات رد التمويل خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ  

 بلوغ المبيعات للنسبة المشار إليها.  
ة أو الجهة التي تحددها وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، متى قررت وزارة  التعامل مع صندوق التنمية العقاري •

الشؤون البلدية والقروية واإلسكان االستعانة بأي من هذه الجهات لتنفيذ آلية الصرف واالسترداد، بعد إخطار المطور  
 ن من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان أو الشركة الوطنية لإلسكا

ضوابط تنفيذ  
حافز ضمان  

 الشراء 

تنفيذ عملية الشراء تكون بعد إتمام تنفيذ المشروع والوحدات السكنية التي يتكون منها، ويشمل الشراء الوحدات التي   •
 .  على المستفيدين أم لم تسوق وفقًا للضوابط والحدود المنصوص عليها  -حجزت – لم تبع للمستفيدين، سواء سوقت 

الشراء في حال اعتمادها وفق الطريقة التي تراها وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان مناسبة سواء  تكون عملية  •
عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان أو عبر إحدى الشركات التي تساهم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر أ  

 ن. بأي وسيلة أخرى بغرض نقل ملكيتها وإفراغها للمستفيدي
األسعار المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان للتسويق   يكون شراء الوحدات السكنية بأسعار تقل عن  •

 على المستفيدين بنسب تخفيض وفقًا لمايلي: 
 )5 ) من الوحدات السكنية بالمشروع.10%) للوحدات السكنية التي اليزيد عددها على (% 

 )10 من الوحدات السكنية بالمشروع. 20واليزيد عددها على ( %)10التي يزيد عددها على (%) للوحدات السكنية (% 
 )15) من الوحدات السكنية بالمشروع.  %)20%) للوحدات السكنية التي يزيد عددها على 

الموقعه  يشترط لتطبيق نسب الخصم أعاله أن يوفي المطور بالتزامه بالتسويق والبيع وفقًا التفاقية التطوير العقاري  •
معه بخصوص المشروع، وأن يبذل جهودًا ملموسة في التسويق والبيع أثناء التنفيذ، وأال يكون عدم بيع وحدات سكنية  

 أحد تابعه أو المتعاقد معهم من قبله. بالمشروع مرجعه إلى خطئه أو تقصيره، أو خطأ أو تقصير 
المشمولة بحافز ضمان الشراء متى استخدم في   %) في حالة شراء الوحدات السكنية5تحتسب نسبة خصم مقدارها ( •

بنائها تقنيات بناء حديثة وفقًا لالئحة حوافز التطوير العقاري، على أن تكون هذه التقنيات معتمدة من قبل الجهات ذات  
 العالقة بالوزارة، وأن يكون لها أثر إيجابي على كفاءة تشغيل الوحدات السكنية.  

 المصدر: الشركة.  
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وكما في    م2019ديسمبر    31كما في    ) ريال سعودي 172,423,786(  واإلسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية  رصيد الحافز المتحصل من  وقد بلغ  
من إجمالي    %)80م. مع اإلشارة إلى أن الشركة ستبدأ في سداد الحافز عند وصول نسبة التحصيل (2021سبتمبر    30م وكما في  2020ديسمبر    31

 . ع مبيعات المشرو

م  2020ديسمبر    31  م وكمافي2019ديسمبر    31في  يوضح الجدول التالي الرصيد المستحق الى وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان كما في
 م.2021سبتمبر  30والفترة المنتهية في 

 والقروية واإلسكان لمشروع جوهرة الرصيفة السكني المستحق الى وزارة الشؤون البلدية : 11الجدول رقم 

  المستحق إلى وزارة الشؤون
 القروية واإلسكان و البلدية

 م 2021 سبتمبر  30 في  كما م 2020ديسمبر  31كما في  م  2019ديسمبر  31في  كما
 القيمة (ريال سعودي)  القيمة (ريال سعودي)  القيمة (ريال سعودي) 

 172,423,786 172,423,786 0 الفترة الرصيد في بداية 
 0 0 172,423,786 إضافات للحافز خالل الفترة 

 0 0 0 المسدد خالل الفترة 
 172,423,786 172,423,786 172,423,786 الرصيد نهاية الفترة 

 معلومات اإلدارة  لمصدر:  ا

التمويل اتفاقية حوافز لتطوير مشروع جوهرة الرصيفة السكني على أرض وزارة  كما أن الشركة ووفًقا التفاقية تنفيذ آلية صرف واسترداد حوافز  
ريال سعودي عند قيام    )172,423,786(  الشؤون البلدية والقروية واإلسكان المشار لهما أعاله ملتزمة بسداد رصيد الحافز المستحق للوزارة والبالغ

مع اإلشارة إلى أن الشركة لن  ،  م 2022من العام  الثالث  والمتوقعة خالل الربع    المشروع قيمة مبيعات  وأكثر من إجمالي    80%بتحصيل  الشركة  
بيعها   سيتم  التي  السكنية  الوحدات  قيمة  من  خصمها  تم  األرض  قيمة  أن  كون  والقروية  البلدية  الشؤون  لوزارة  األراضي  قيمة  بسداد  تقوم 

ب  للمواطنين المستفيدين.  التمويل تقديمها خطاب ضمان بنكي غير مشروط  وأهم الضمانات التي قامت الشركة  تقديمها للحصول على حافز 
  بكامل مبلغ التمويل لصالح الشركة الوطنية لإلسكان مع التزام الشركة بسداد مبلغ الحافز المستحق عند استحقاق سداده إلى وزارة الشؤون 

 البلدية والقروية واإلسكان.  

 :  ي مشروع جوهرة الرصيفة السكنييوضح الجدول التالي ملخص نسب اإلنجاز ف

 نسب اإلنجاز لمشروع جوهرة الرصيفة السكني : 12الجدول رقم 

 البند 
 م 2021 سبتمبر  30 في  كما م 2020ديسمبر  31كما في  م  2019ديسمبر  31في  كما

 سعودي) القيمة (ريال  القيمة (ريال سعودي)  القيمة (ريال سعودي) 
 0 0 0 الوحدات المطورة   عدد

  في  السكنية الوحدات  إجمالي  من  النسبة 
 المشروع 

 الينطبق    الينطبق   الينطبق

 957 643 176 المباعة  الوحدات عدد
  في  السكنية الوحدات  إجمالي  من  النسبة 

 المشروع 
17.00 %  62.13 %  92.46 %  

 252,800,784 123,672,655 15,764,309 المباعة  للوحدات التحصيل قيمة 
 % 54.37 % 26.60 % 3.39 نسبة التحصيل من إجمالي قيمة المشروع 

   معلومات اإلدارةلمصدر:  ا

 المطار (فينان) السكني على ارض وزراة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان –إتفاقية حوافز لتطوير مشروع إسكان جدة   •
الشركةم)  24/06/2019(الموافق    ـهـ21/10/1440بتاريخ   الوطنية    أبرمت  بالشركة  ممثلًة  واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  مع 

. حيث  المطار (فينان) السكني على ارض وزراة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان   –إسكان جدة    لإلسكان اتفاقية حوافز لتطوير مشروع 
 بل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان للشركة فيما يتعلق بالمشروع كل من التالي: تتمثل اتفاقية الحوافز المقدمة من ق

بإجمالي    %) من إجمالي قيمة الوحدات السكنية المعتمدة للتسويق20.00بنسبة (  تمويل مسترد بدون تكاليف (قرض حسن) )أ
بنكي بإجمالي قيمة التمويل مقدم من أحد البنوك  ريال سعودي مقابل قيام الشركة تقديم ضمان   )128,089,512( قيمة تبلغ

 المحلية. 
لوية في االستفادة من خدمات مركز خدمات المطورين بالوزارة (إتمام) بغرض تنفيذ المشروع بحسب الترتيبات التي تحددها  األو ) ب

 وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان أو الشركة الوطنية لإلسكان وتخطر بها المطور. 

 وفيما يلي يوضح الجدول التالي أهم متطلبات الحصول على الحوافز أعاله من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان: 

 متطلبات الحصول على الحوافز من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان : 13الجدول رقم 

 المتطلبات   نوع الحافز 

 التمويل المسترد بدون تكاليف 

آلية صرف   • عليه  لما نصت  وفقًا  التمويل  على  للحصول  الالزمة  اإلجراءات  كافة  بإتخاذ  المطور  إلتزام 
واسترداد حوافز التمويل لمشاريع اإلسكان، بما في ذلك تقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بكامل  

 ة المعتمدة منها.  مبلغ التمويل لصالح الشركة الوطنية لإلسكان وبالصيغ
إلتزام المطور برد التمويل وفقاص لما نصت عليه ضوابط تنفيذ آلية صرف وإسترداد حوافز التمويل   •

 والئحة حوافز التطوير العقاري.  
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من   • المحددة  الجهة  او  لإلسكان  الوطنية  الشركة  أو  واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  إخطار 
%) أو أكثر من إجمالي الوحدات السكنية بالمشروع، وأن يكون  80نسبة (  قبلهما ببلوغ مبيعات المشروع

هذا اإلخطار خالل سبعة أيام عمل على األكثر من تاريخ بلوغ المبيعات للنسبة المنصوص عليها، وأن  
 يتخذ إجراءات رد التمويل خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ بلوغ المبيعات للنسبة المشار إليها.  

التعامل مع صندوق التنمية العقارية أو الجهة التي تحددها وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان،   •
متى قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان االستعانة بأي من هذه الجهات لتنفيذ آلية الصرف  

البلدية والقروية و اإلسكان أو الشركة الوطنية  واالسترداد، بعد إخطار المطور من قبل وزارة الشؤون 
 لإلسكان 

 المصدر: الشركة.  

م وكما في  2019ديسمبر    31) ريال سعودي كما في  128,089,512وقد بلغ رصيد الحافز المتحصل من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان (
من إجمالي    %)80سداد الحافز عند وصول نسبة التحصيل (م. مع اإلشارة إلى أن الشركة ستبدأ في  2021سبتمبر    30م وكما في  2020ديسمبر    31

 مبيعات المشروع. 

م  2019ديسمبر    31كما في  شامًال قيمة األراضي المستحقة  يوضح الجدول التالي الرصيد المستحق الى وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
 م. 2021سبتمبر  30م والفترة المنتهية في 2020ديسمبر  31 وكمافي

 المطار (فينان) السكني –المستحق الى وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لمشروع إسكان جدة : 14جدول رقم ال

  الشؤون المستحق إلى وزارة 
 القروية واإلسكان و البلدية

 م 2021 سبتمبر  30 في  كما م 2020ديسمبر  31كما في  م  2019ديسمبر  31في  كما
 القيمة (ريال سعودي)  القيمة (ريال سعودي)  القيمة (ريال سعودي) 

 128,089,512 128,089,512 0 الرصيد في بداية الفترة 
 0 0 128,089,512 إضافات للحافز خالل الفترة 

 41,000,000 0 0 قيمة االراضي المستحقة خالل الفترة 
 0 0 0 المسدد خالل الفترة 

 169,089,512 128,089,512 128,089,512 الفترة الرصيد نهاية 
 معلومات اإلدارة  لمصدر:  ا

على    المطار (فينان) السكني  –التفاقية تنفيذ آلية صرف واسترداد حوافز التمويل اتفاقية حوافز لتطوير مشروع إسكان جدة    كما أن الشركة ووفقاً 
بسداد ملتزمة  أعاله  لهما  المشار  والقروية واإلسكان  البلدية  الشؤون  وزارة  والبالغ  أرض  للوزارة  المستحق  الحافز  ريال    128,089,512(  رصيد   (

فيما تستحق الوزارة  م،  2023من العام  الرابع  والمتوقعة خالل الربع    مبيعات المشروعوأكثر من إجمالي    )80%( بتحصيل  م الشركة  سعودي عند قيا
ريال سعودي عند إفراغ الوحدات السكنية لمالكيها. وأهم الضمانات التي قامت الشركة بتقديمها   )41,000,000استرداد قيمة االراضي والبالغة (

حافز التمويل تقديمها خطاب ضمان بنكي غير مشروط بكامل مبلغ التمويل لصالح الشركة الوطنية لإلسكان مع التزام الشركة    للحصول على
 بسداد مبلغ الحافز المستحق عند استحقاق سداده إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.  

 المطار (فينان) السكني:   – يوضح الجدول التالي ملخص نسب اإلنجاز في مشروع إسكان جدة  

 المطار (فينان) السكني  –نسب اإلنجاز لمشروع إسكان جدة : 15الجدول رقم 

 البند 
ديسمبر   31في  كما

 م  2019
ديسمبر   31كما في 

 م2020
  سبتمبر  30 في  كما

 م2021
 (ريال سعودي) القيمة  القيمة (ريال سعودي)  القيمة (ريال سعودي) 

 0 0 0 الوحدات المطورة   عدد
 الينطبق  الينطبق  الينطبق  المشروع   في  السكنية الوحدات  إجمالي  من  النسبة 

 1,063 430 80 المباعة  الوحدات عدد
% 3.63 المشروع   في  السكنية الوحدات  إجمالي  من  النسبة   19.52 %  48.25 %  

 242,570,776 76,414,691 9,360,248 المباعة  للوحدات التحصيل قيمة 
 % 25.15 % 7.92 % 0.97 نسبة التحصيل من إجمالي قيمة المشروع 

 معلومات اإلدارة لمصدر:  ا

وزارة الشؤون البلدية والقروية  الواجبة في المشار إليها في اتفاقيات الحوافز المبرمة مع   هاالتزامات أي من  في حال لم تتمكن الشركة من الوفاء ب 
فإن ذلك قد يؤدي إلى فسخ أي من اتفاقيات الحوافز    ممثلة بالشركة الوطنية لإلسكان والخاصة بمشاريعها السكنية المشار إليها أعاله،  واإلسكان 

البلدية والقروية واإلسكان    من قبل  الشركةوتحصيل الضمانات المقدمة من   الوزارة عن دعم شركات  وزارة الشؤون  أو في حال توقف توجه 
اإلسكان،  مشاريع  في  العقاري  مشاريعها    التطوير  لتمويل  كلفة  أكثر  أخرى  تمويل  على مصادر  الحصول  في  تواجه صعوبات  قد  الشركة  فإن 

بشكل    جوهري على تسويق وبيع الوحدات المطورة لمشاريعها الحالية والمستقبلية و / او التأثيريؤثر ذلك سلبيًا وبشكل    قد  المستقبلية و / أو
وزارة  و /أو قد تؤثر وقوع أي من الحاالت أعاله إلى التأثير سلبيًا على سمعة الشركة وعالقاتها مع   سلبي وجوهري على ربحية المشاريع المتوقعة

واإلسكان والقروية  البلدية  والموردين  ومع  الشؤون  المالي  العمالء  الشركة ووضعها  أعمال  على  والجوهري  السلبي  األثر  لذلك  مما سيكون   ،
   وتوقعاتها المستقبلية. 
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 المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل مستحقي الدعم السكني 16.1.2
تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئها النهائيين من مستحقي الدعم السكني من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة في  
مشاريعها السكنية، ولكن في حال عدم قدرة الشركة على االستمرار بتقديم مشاريعها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلبًا على  

لدى عمال التعامل معها، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على  سمعتها  العزوف عن  نتائج عملياتها  إيرادات  ئها وبالتالي  الشركة وبالتالي على 
 .ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية

 وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان   التطوير العقاري معالمخاطر المتعلقة باتفاقيات  17.1.2
البلدية والقروية واإلسكانم) أبرمت الشركة مع  04/09/2018(الموافق    ـهـ24/12/1439بتاريخ   اتفاقية تطوير عقاري على أرض    وزارة الشؤون 

) وحدة سكنية  1,035الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لتطوير مشروع جوهرة الرصيفة السكني بمدينة مكة المكرمة لتطويرعدد (  مملوكة لوزارة
 لى مستفيدي الدعم السكني لغرض التسويق والبيع ع

البلدية والقروية واإلسكانم) أبرمت الشركة مع  22/01/2019(الموافق    ـهـ16/05/1440بتاريخ   اتفاقية تطوير عقاري على أرض    وزارة الشؤون 
) وحدة  2,203لتطويرعدد (  جدة بمدينة  المطار (فينان) السكني    – إسكان جدة  الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لتطوير مشروع    مملوكة لوزارة 

 . سكنية لغرض التسويق والبيع على مستفيدي الدعم السكني 

مبنية على أساس اإللتزام بين الطرفين، وفيما يلي    ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان إن اتفاقيات التطوير العقاري المبرمة بين الشركة  

 أهم المحددات الواردة في اتفاقية التطوير العقاري لمشاريع االسكان بين الشركة ووزارة البلدية والقروية واإلسكان: 

 البلدية والقروية واإلسكان في اتفاقيات التطوير العقاري المبرمة:  الشؤون    أهم االلتزامات الواجبة على المطور العقاري (الشركة) تجاه وزارة •

 وفًقا لآلليات المعمول بها من قبل لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي". تنفيذ المشروع   )1
 . وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكانبناء الوحدات السكنية المحددة نوًعا وكًما في كراسة الشروط التي حددته  )2
 . ة والقروية واإلسكان وزارة الشؤون البلديالتسويق والبيع على المشترين (مستحقي الدعم) الذين حددتهم  )3
 تسعير الوحدات السكنية وفًقا للمعايير الموصوفة في كراسة الشروط.  )4
العدل،   )5 (وزارة  العالقة  ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  السكنية  الوحدات  بفرز  المتعلقة  االجراءات  والقروية  إنهاء  البلدية  الشؤون  وزارة 

 ) واإلفراغ للمشترين. واإلسكان 
 . وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكاننية المباعة إلى المشترين وفق النماذج المعتمدة لدى نقل ملكية الوحدات السك )6
 القيام بواجبات التشغيل والصيانة كل الوحدات السكنية التي خصص له تطويرها وبيعها   )7

 في اتفاقيات التطوير العقاري المبرمة: تجاه الشركة (المطور)  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكانأهم االلتزامات الواجبة على  •

 تزويد الشركة بالمعلومات والوثائق التي قد يطلبها من أجل أداء التزامته المنصوص عليها في االتفاقية على النحو المالئم.  )1
 المشروع.   ضمان الوزارة عدم تعرض الغير على األرض، وتمكين الشركة (المطور) الحصول على الرخص والموافقات الالزمة لتنفيذ )2

القروية واإلسكان استبعاد الشركة (المطور) من المشاركة في تنفيذ المشروع وإنهاء االتفاقية بموجب إشعار  البلدية وكما يحق لوزارة الشؤون  

 خطّي في حال حدوث أّي من الحاالت التالية:  

 قيام الشركة (المطور) بمخالفة أي من االلتزامات الواجبة عليها في اتفاقية التطوير العقاري لمشاريع الوزارة.  )1
 (المطور) بتقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة بصورة جوهرية لمستحقي الدعم السكني (المشترين).   قيام الشركة )2
 في حال تعرضت الشركة (المطور) إلى اإلفالس أو اإلعسار أو قامت بإبرام تسوية أو اتفاق مع دائنيها.   )3

  ،وزارة الشـــــــــؤون البلدية والقروية واإلســـــــــكان لم تتمكن الشـــــــــركة من الوفاء بالتزامات الواجبة في اتفاقيات التطوير العقاري المبرمة مع  حال  وفي  
للدعم الحكومي لتنفيذ  نظرًا    وقد التتمكن الشــــــــــــــركة من تعويض هذه المشــــــــــــــاريع بمشــــــــــــــاريع مماثلة او قد التتمكن من تعويضــــــــــــــها على اإلطالق

. وقد تؤثر حاالت التأخير في تنفيذ العقد أو فســـــــخه على ســـــــمعة الشـــــــركة وعالقاتها مع العمالء، مما يؤثر ســـــــلبًا على اضـــــــي الوزارةمشـــــــاريع على أر 
نه التأثير بشـــــكل ســـــلبي وجوهري على أعمال الشـــــركة ووضـــــعها المالي ونتائج عملياتها  أقدرتها على الحصـــــول على عقود جديدة، األمر الذي من شـــــ

 وتوقعاتها المستقبلية. 

القروية واإلسكان  و  البلدية  الشؤونالمخاطر المتعلقة باالعتماد على برامج تحفيز لدعم المطورين العقاريين مع وزارة   18.1.2

 ("برنامج شراكات لدعم المطورين العقاريين")
، حيث أن البرنامج  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكانلشركة في تنفيذ مشاريعها بشكل كبير على برامج تحفيز المطورين العقاريين مع  تعتمد ا

ريع  مشا يقدم العديد من الحوافز واالمتيازات لتشجيع المطورين العقاريين عن طريق تسهيل اإلجراءات والعمل على تكوين آلية مرنة لتنفيذ خطط ال 
ستتمكن  من أجل إنشاء بيئة تحفيزية للمطورين وتوفير المزيد من الوحدات السكنية للمواطنين، ونتيجة لدخول الشركة في هذه الشراكة مع الوزارة  

قة"، الزيادة  الشركة من تنفيذ مشاريعها من خالل حزم الحوافز والتي تتمثل في ما يلي: (تخفيض تكلفة االراضي، التمويل بدون فائدة "مبادرة ساب
  في النسبة البنائية، تسريع إجراءات الحصول على التصاريح، خدمات البيع على الخارطة، خدمات المساعدة وضمان شراء الوحدات السكنية غير 

إجمالي تكلفة    %) من20المباعة، منح استثناء البناء، دعم تمويل البنية التحتية، ضمان الشراء المشروط، وقرض حسن ال يتجاوز عشرين بالمائة (
العقاريين    المشاريع "مبادرة سابقة")؛ باإلضافة إلى عدة مزايا أخرى، وبالتالي فإن أي توقف أو أي تغيير في سياسة برنامج الوزارة لدعم المطورين

كة ونتائج عملياتها وتوقعاتها  قد يسبب زيادة التكاليف على الشركة عند بدء مشاريع جديدة وقد يسبب ذلك تأثيرًا سلبيًا وجوهريًا على أعمال الشر 
 المستقبلية. 
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 المتعلقة بالتطوير العقاري المخاطر 19.1.2
  في حال قامت الشركة بتطوير مشروع جديد أو قائم فإنه قد تتجاوز تكاليف بناء وتطوير المشروع العقاري التوقعات المحددة لهذا المشروع، 

الحصر: (عدم إنجاز المشروع في توقيته المحدد بسبب تأخر المقاولين، أو التغير في  وذلك قد يعود لعدد من األسباب منها على سبيل الذكر ال  

وبيع الوحدات السكنية في    أسعار مواد البناء والمعدات أو التغير في أجور العمالة، أو ضعف جودة األعمال، أو عدم قدرة الشركة على تسويق

 يوجد ضمان أن اإلجراءات المتخذة لتجنب خطر ارتفاع التكاليف قد تنجح في الحد من  األوقات المحددة، أو حدوث قوة قاهرة ال سمح هللا). وال

وبالتالي  هذا الخطر. مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف البناء والتطوير، وبالتالي سيؤدي إلى التأثير في ربحية المشروع أو وقوع خسائر في المشروع،  

 كزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومر 

 غير المتكررة  باإليراداتالمتعلقة  المخاطر 20.1.2
وافقت الجمعية العامة غير العادية على تنازل شركة لدن لالستثمار عن كامل ملكيتها في شركة   م)2021/ 08/03(الموافق  ـ ه24/07/1442بتاريخ 

تابعة لشر  الثالثة (شركة كانت  تنازل  كة لدن لالستثمار)النحالت  إلتزامات مقابل  لشركة لك    الشركاء المالكين  بما لها من حقوق وما عليها من 

) بمنطقة مكة المكرمة، ونتيجة لذلك حققت الشركة خالل  320118004371االستثمارية للتجارة والمالكة لعقار عبارة عن أرض بصك ملكية رقم (

  كامل ملكيتها في شركة النحالت الثالثة (شركة كانت تابعة لشركة لدن لالستثمار) من بيع  استثمارية  عن أرباح    م إيرادات غير متكررة ناتجة 2021العام  

%) من صافي الربح للشركة  88.55%) من إجمالي إيرادات الشركة ومانسبته (11.75) مليون ريال سعودي شكلت مانسبته من (61.88بقيمة (

 ) مليون ريال سعودي وفق التالي: 61.88م. مع اإلشارة إلى انه تم تحديد اإليرادات غير المتكررة المحددة بقيمة (2021ألول تسعة أشهر من العام  

 آلية احتساب اإليرادات غير المتكررة الناتجة عن تحقيق أرباح استثمارية : 16الجدول رقم 

 المرحلة  
 آلية

 االحتساب 
  ريال(  القيمة

 ) سعودي

  السعودية الهيئة من مرخصة  منشأة  خالل  من   للتجارة االستثمارية  لك  لشركة تقييم  إجراء  تم )أ
   *المعتمدين للمقيميين

 128,788,223 

  السعودية  الهيئة من  مرخصة  منشأة  خالل  من   الفندقية الثالث النحالت  لشركة تقييم  إجراء  تم ) ب
   المعتمدين للمقيميين

 123,246,126 

ب  - أ   للتجارة  االستثمارية لك وشركة  الفندقية الثالث  النحالت  شركة  تقييم  بين الفرق ) ج  5,542,097 

  ديسمبر  31 في  المنتهية المالية  القوائم وفق  الفندقية الثالث  النحالت لشركة  الدفترية  القيمة  ) د
 م 2020

 
71,207,964 

د  - ب   الفندقية الثالث النحالت لشركة الدفترية والقيمة المهني  التقييم  بين الفرق )ه  52,038,162 

  تاريخ  من  المالية الفترة  خالل  الفندقية  الثالث  النحالت شركة  من  المحققة  األرباح  صافي  )و
   االستحواذ تاريخ  يمثل  م2021/ 28/03 تاريخ أن  حيث م،2021/ 28/03 تاريخ وحتى  م 01/01/2021

 4,299,492 

 61,879,751 و  + ـه  + ج   المتكررةاإليرادات غير 
 معلومات اإلدارة  لمصدر:  ا

 م كالتالي: 2020ديسمبر  31كما في تاريخ االستثمارية للتجارة  يوضح الجدول التالي صافي أصول شركة لك  *
 م 2020ديسمبر  31تاريخ قيمة صافي أصول شركة لك االستثمارية للتجارة كما في :  17الجدول رقم 

 ) سعودي ريال(  م 2020 ديسمبر 31 في كما القيمة   البند

 128,788,223 األصول   إجمالي
) 30,375( اإللتزامات   إجمالي  
,848757128, األصول   صافي   

 معلومات اإلدارة لمصدر:  ا

تشغيلية أو غير تشغيلية، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على  وبالتالي، فإنه في حال عدم قدرة الشركة على تحقيق إيرادات مماثلة 

 أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة باستثمار الشركة في شركة زميلة   21.1.2
%) من رأس مالها  60يال سعودي عبارة عن نسبة () ر 60,000قامت الشركة باالستثمار في شركة لدن للخدمات اللوجستية بإجمالي استثمار يبلغ (

بعد تحميل الشـــــــــركة   م2021ســـــــــبتمبر    30) ريال ســـــــــعودي كما في 23,091) ريال ســـــــــعودي، حيث بلغ رصـــــــــيد االســـــــــتثمار ماقيمته (100,000البالغ (
 ) ريال سعودي. 36,909م بخسارة تبلغ (2020نصيبها من نتائج األعمال للعام 
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لخســـائر، فإن ذلك ســـيؤثر على الدخل الناتج   اســـتمرار تعرضـــهاالزميلة ألي مخاطر تشـــغيلية أو تأثر أداؤها بشـــكل ســـلبي أو    الشـــركةحال تعرض وفي  
زميلة كما سـتتأثر القيمة السـوقية لتلك االسـتثمارات، وبالتالي التأثير بشـكل سـلبي وجوهري على أعمال الشـركة    سـتثمارات الشـركة في شـركةمن ا

 ي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. ووضعها المال

 الزميلة   ةالمخاطر المتعلقة بعدم سيطرة الشركة على الشرك 22.1.2
) "خلفية عن الشركة وطبيعة  3) "الشركات الزميلة" من القسم (13.3دخلت الشركة في استثمارات في شركة زميلة فضًال راجع القسم الفرعي (

الشــــــــركة من الســــــــيطرة على هذه الشــــــــركة الزميلة بشــــــــكل فعال، وخصــــــــوصــــــــًا في حال عدم التوافق بين    أعمالها" في هذه النشــــــــرة). قد التتمكن

علقة بها، الشـــركاء الختالف وجهات النظر أو في حال وجود خالفات بين الشـــركة والشـــركاء اآلخرين إلدارة تلك الشـــركات الزميلة أو اتخاذ القرار المت

ك الشــــركات الزميلة وبالتالي التأثير بشــــكل ســــلبي وجوهري على أعمال الشــــركة ووضــــعها المالي ونتائج  مما ســــيكون له تأثير ســــلبي على عمليات تل

 عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بالضمانات الشخصية  23.1.2
عدة جهات ممولة سواًء للشركة أو شركتها التابعة (شركة بلت للمقاوالت) وهي  مع  وتمويل  تسهيالت ائتمانية    برام اتفاقيات إقامت الشركة ب

(ولمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي  من قبل بعض المساهمين  مبالغ التمويل  بكفالة غرم وأداء تضمانية على كامل    مضمونة
   .مل المخاطرة" في هذه النشرة) ) "عوا2) "المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل" من القسم (13.1.2(

وبالتالي في حال عدم مقدرة الشركة على الحصول على الضمانات من كل من المساهمين المذكورين أعاله، فإنه سيكون من الصعب على  
على سبيل  -ضمانات أخرى  الشركة الحصول على التسهيالت البنكية المطلوبة، أو ستضطر مقابل الحصول على التسهيالت البنكية إلى تقديم  

رهن جزء أو جميع أصول الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها   - المثال ال الحصر
 المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية 24.1.2
التابعة بتقديم اإلقرار الزكوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات السابقة منذ تأسيس الشركة وحتى العام    قامت الشركة وشركاتها 

المنتهي في   والضريبة    على أساس منفصل، وحصلت  م2020ديسمبر    31المالي  الزكاة  زكاة من هيئة  التابعة على شهادة  الشركة وشركاتها 
م، وفيما يلي في ما يلي شرح للوضع الزكوي للشركة وشركاتها  2020ديسمبر    31السابقة حتى عام المالية المنتهية في  والجمارك عن جميع األعوام  

 التابعة داخل المملكة: 

 شركة لدن لالستثمار (الشركة):  •

ال تأسيس  السابقة منذ  السنوات  لجميع  والجمارك  الزكاة والضريبة  لهيئة  الزكوي  اإلقرار  بتقديم  الشركة  المالي  قامت  العام  شركة وحتى 

م  2020م، وحصلت على شهادة زكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن جميع األعوام السابقة حتى عام  2020ديسمبر    31المنتهي في  

ئة الزكاة  م). كما حصلت الشركة على الربوط الزكوية النهائية من هي 30/04/2022(الموافق    ـه1443/ 29/09وهي سارية المفعول حتى تاريخ  

م، كما تم استالم الربط  2016ديسمبر    31والضريبة والجمارك لكافة السنوات من بداية تأسيس الشركة وحتى السنة المالية المنتهية في  

ديسمبر    31م، حيث طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفروقات زكوية عن السنة المالية المنتهية في  2018م و2017الزكوي لألعوام  

) ريال سعودي، وقدمت  8,928,145م بقيمة (2018ديسمبر    31) ريال سعودي وللسنة المالية المنتهية في  5,134,353م بقيمة (2017

والزالت    الشركة اعتراض على تلك الفروقات الزكوية وتم رفض االعتراض المقدم من قبل الشركة، وقامت الشركة باالستئناف مرة أخرى

م و السنة  2017ديسمبر    31تلك الفروقات الزكوية قيد المراجعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تخص السنة المالية المنتهية في  

) ريال سعودي  2,091,176، وقامت الشركة بتكوين مخصص عن تلك الفروقات الزكوية بقيمة (م 2018ديسمبر    31المالية المنتهية في  

م. كما اليوجد أي مبالغ أخرى قائمة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى تاريخ هذه النشرة. أما بالنسبة لألعوام من  2021لعام  بنهاية ا

م، فإن الشركة قامت بتقديم اإلقرار الزكوي وسداد الزكاة المستحقة عليها لهذه األعوام، لكن لم يتم استالم الربط  2020م وحتى  2019

 ي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لهذه األعوام كما وحتى تاريخ هذه النشرة.  الزكوي النهائ

ارات مع اإلشـــــارة إلى أنه في حال قيام هيئة الزكاة والضـــــريبة والجمارك بمطالبة الشـــــركة مســـــتقبًال بدفع مبالغ إضـــــافية وفروقات زكوية عن اإلقر 
قة، فإن الشــركة ســتتحمل ســداد تلك الفروقات الزكوية والمبالغ اإلضــافية، ولن يتحمل  المقدمة من الشــركة المقدمة عن الســنوات المالية الســاب

 أي من تلك الفروقات الزكوية والمبالغ اإلضافية. المساهم البائع 

 : الشركات التابعة  •

o  :شركة بلت للمقاوالت 

بتقديم اإلقرارات الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات السابقة وحتى العام المالي المنتهي    شركة بلت للمقاوالت قامت  

م، وسددت الزكاة المستحقة من واقع اإلقرارات المقدمة وقد حصلت على شهادة زكاة مقيدة عن جميع األعوام  2020ديسمبر    31في  

استلمت شركة بلت    م). وكما بتاريخ هذه النشرة 30/04/2022(الموافق    ـه29/09/1443تاريخ  م وهي سارية المفعول حتى  2020وحتى عام  

م، حيث طالبت  2018م وحتى العام  2015من العام    المالية   السنوات  من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن   للمقاوالت الربوط الزكوية
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) ريال  2,918,670م بقيمة (2018م وحتى العام  2015من العام    المالية  السنوات   هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بفروقات زكوية عن عن

شركة  ، وقامت  شركة بلت للمقاوالت سعودي، وقدمت الشركة اعتراض على تلك الفروقات الزكوية وتم رفض االعتراض المقدم من قبل  

العامة للجان    لفروقات الزكوية قيد المراجعة من قبل األمانةوالزالت تلك ا  برفع دعوى لدى األمانة العامة للجان الضريبيةبلت للمقاوالت  

) ريال سعودي. كما أن شركة بلت للمقاوالت لم    2,918,670، وقامت الشركة بتكوين مخصص عن تلك الفروقات الزكوية بقيمة (الضريبية

، وكما بتاريخ هذه النشرة اليوجد  م 2020م و2019م، واألعوام  2014تستلم الربوط الزكوية للسنوات منذ بداية تأسيس الشركة وحتى العام  

 . أي مبالغ أخرى قائمة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك متعلقة بالشركات التابعة حتى تاريخ هذه النشرة 

o  :شركة بانيت للتشغيل والصيانة 

والضريبة والجمارك لجميع السنوات السابقة وحتى العام المالي  قامت شركة بانيت للتشغيل والصيانة بتقديم اإلقرارات الزكوية لهيئة الزكاة   

م، وسددت الزكاة المستحقة من واقع اإلقرارات المقدمة وقد حصلت على شهادة زكاة مقيدة عن جميع  2020ديسمبر    31المنتهي في  

لم تستلم  وبتاريخ هذه النشرة،    كما ).م30/04/2022(الموافق    ـه29/09/1443م وهي سارية المفعول حتى تاريخ  2020األعوام وحتى عام  

، ولم تقم شركة بانيت للتشغيل والصيانة  أي ربوط زكوية نهائية عن أي سنوات سابقة منذ تأسيس الشركة  شركة بانيت للتشغيل والصيانة

زكوية قائمة م بفروقات  أو مطالبات  نزاعات  أي  لعدم وجود  نظرًا  الزكوية  بالفروقات  الزكاة  بتكوين أي مخصصات متعلقة  ن قبل هيئة 

   .والضريبة والجمارك 

o للتجارة شركة لك االستثمارية : 

جاري العمل في الوقت الحالي على استكمال فتح حساب لشركة لك االستثمارية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومن المتوقع أن يتم  

بتقديم أي إقرارات زكوية منذ تأسيسها    للتجارة  شركة لك االستثمارية م، ولم تقم  2022االنتهاء من فتح الحساب خالل الربع األول من العام  

شركة لك االستثمارية للتجارة منذ تأسيسها وحتى تاريخ االستحواذ  لدى  مراجعة  لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظرًا لعدم وجود قوائم مالية  

االستثمارية للتجارة اليوجد لديها أي نشاط تشغيلي في الوقت الحالي وتمتلك أصل واحد  م، مع اإلشارة إلى أن شركة لك 2021خالل العام 

) بمنطقة مكة المكرمة سيقام عليها مشروع جبل فاران لمزيد من المعلومات  320118004371فقط متمثل في أرض بصك ملكية رقم (

) راجع القسم الفرعي  التنفيذ" من القسم  3.4.5فضًال  ولم تقم شركة لك    ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"). 3() "المشاريع تحت 

االستثمارية للتجارة بتكوين أي مخصصات متعلقة بالفروقات الزكوية نظرًا لعدم وجود أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة أو  

 ريخ هذه النشرة.  متوقعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن السنوات منذ تأسيس الشركة وحتى تا

o  :شركة لدن الصناعية 

نظرًا لكون شركة لدن الصناعية تحت التأسيس واليوجد لديها أي نشاط تشغيلي حتى تاريخ هذه النشرة، ولم تقم شركة لدن الصناعية  

مراجعة لدىها منذ تأسيسها وحتى  بتقديم أي إقرارات زكوية منذ تأسيسها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظرًا لعدم وجود قوائم مالية 

كما لم تقم شركة لك االستثمارية للتجارة بتكوين أي مخصصات متعلقة بالفروقات الزكوية نظرًا لعدم وجود أي   تاريخ هذه النشرة، 

شركة وحتى  نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة أو متوقعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن السنوات منذ تأسيس ال

 تاريخ هذه النشرة.  

  مع اإلشارة إلى أنه في حال قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمطالبة الشركات التابعة مستقبًال بدفع مبالغ إضافية وفروقات زكوية 

سداد تلك الفروقات الزكوية  عن اإلقرارات المقدمة من الشركة المقدمة عن السنوات المالية السابقة، فإن الشركات التابعة ستتحمل 

 أي من تلك الفروقات الزكوية والمبالغ اإلضافية.   م البائع المساه أوالشركة  تحملت  والمبالغ اإلضافية، ولن

اة  الزككما أنه في الوقت الحالي، تقوم الشــــــــركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لها ولشــــــــركاتها التابعة على أســــــــاس القوائم المالية المنفصــــــــلة وقاعدة  
قوائم  المنفصــــلة، وحيث أنه من غير الواضــــح أن تقوم الشــــركة بعد اإلدراج بتقديم اإلقرارات الزكوية لها وللشــــركة وشــــركاتها التابعة على أســــاس ال

التابعة على   قديم اإلقرارات الزكوية لها وللشـــــــــركة وشـــــــــركاتهاتالمالية الموحدة وقاعدة الزكاة الموحدة، إال إنه في حال قررت الشـــــــــركة بعد اإلدراج 
 الربط النهائي على دي أن المسـؤولية سـتقع على شـركة لدن لالسـتثمار للحصـولأسـاس القوائم المالية الموحدة وقاعدة الزكاة الموحدة مما سـيؤ

نيابة عن   إضــافية مبالغ دفع أو زكوية والجمارك ســتطالب الشــركة بأي فروقات والضــريبة الزكاة والجمارك، كما أن هيئة والضــريبة الزكاة هيئة من
التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضـريبة والجمارك سـتقبل اعتراضـها المقدم عن الفروقات    وشـركاتها التابعة ال تسـتطيع الشـركةالشـركات التابعة.  

األمـانـة العــامـة للجـان  أن  التضـــــــــــــــــمن    م، وكـذلـك2020م وحتى 2019م، وكـذلـك تقــديراتهــا الزكويـة لألعوام من 2018م والعــام  2017الزكويـة للعــام 
م، 2018م وحتى العـام 2015ســـــــــــــــــتقبـل اعتراض شـــــــــــــــــركـة بلـت للمقـاوالت المقـدم عن الفروقـات الزكويـة للســـــــــــــــــنوات المـاليـة من العـام   الضـــــــــــــــــريبيـة

ــريبة والجمارك ســـــتقبل   ــركاتها التابعة والتضـــــمن إذا كانت هيئة الزكاة والضـــ ــريبة    للســـــنوات الماليةالتقديرات الزكوية لشـــ لم تقم هيئة الزكاة والضـــ
الربوط الزكوية النهائية لها حتى تاريخ هذه النشـــــــرة، أو ســـــــتطالبها بدفع أي فروقات زكوية مســـــــتقبًال، وإذا ما قامت هيئة الزكاة  والجمارك بإصـــــــدار  

  والضــــريبة والجمارك فعًال بمطالبة الشــــركة بدفع مثل هذه الفروقات، فإن ذلك ســــيؤثر بشــــكل ســــلبي وجوهري على أرباح الشــــركة ونتائج عملياتها
 لي وتوقعاتها المستقبلية.ومركزها الما

 تركز العمالء المتعلقة بمخاطر  25.1.2
تعاقدي وعلى أساس  على أساس  والتي تقوم العالقة معهم    الشركاتأغلبهم من فئة  الرئيسين  الشركة على عدد من العمالء  إيرادات  تعتمد  

من    )% 21.23%) و(12.22) و( %34.27(  ) عمالء رئيسين للشركة شكلت نسبتهم حوالي  5أوامر وطلبات الشراء المباشرة، حيث أن أكبر خمسة (
)  16م على التوالي (فضًال راجع الجدول رقم (2021سبتمبر    30ة أشهر المنتهية في  تسعم وفترة ال 2020م و2019إجمالي إيرادات الشركة كما في  
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أو قطع العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء  عدم تجديد العقود أو توقف  )، وعليه فإنه في حال  هذه النشرة"أكبر خمسة عمالء للشركة" في  
  على أعمال الشركة وبالتالي على   وجوهري   إخفاق الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي أو    / الرئيسين، و

 نتائج عملياتها وأداءها المالي. 

 الشركةإيرادات تركز المتعلقة بالمخاطر  26.1.2
) قطاع العقارات،  1) قطاعات مختلفة وهي: 3من قطاعاتها المختلفة إلى ثالثة (بشكل رئيسي إيرادات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة، تتكون 

إيرادات الشركة في كل من قطاعي العقارات  ) قطاع الخدمات (ولمزيد من  3) قطاع االنشاءات،  2 المعلومات حول قطاعات الشركة. وتتركز 
%)  16.63%) و(26.81و( )%28.81لقطاع العقارات وشكلت ما نسبته (%)  77.80%) و(43.38و( ) %8.02وقطاع االنشاءات حيث شكلت ما نسبته (

  30ة أشهر المنتهية في  تسعوفترة ال م،2020ديسمبر    31في   وكمام  2019ديسمبر    31من إجمالي إيرادات الشركة كما في  لقطاع اإلنشاءات  
لهذه   المستقبلية السلبية  األعمال  توقعات  أو القطاع العقاري أو قطاع اإلنشاءات في  السلبية التغيرات فإن  لذام على التوالي.  2021سبتمبر  

 ووضعها الشركة  أعمال على  وجوهري سلبي  بشكل سيؤثر  مما عنهم، الناتجة الشركة  وأرباح إيرادات في كبير  تراجع إلى  بدوره القطاعات سيؤدي
(  .المستقبلية  وتوقعاتها عملياتها  المالي ونتائج راجع القسم الفرعي  وفق قطاعات    ) "تفاصيل اإليرادات1.5.3(ولمزيد من المعلومات، فضًال 

 " في هذه النشرة ). الشركة

 إيرادات القطاع العقاري على مشاريع البيع على الخارطة للوحدات السكنيةالمخاطر المتعلقة بتركز  27.1.2
%) من إجمالي إيرادات قطاع  100.00%) و (100.00%) و (88.12(شكلت إيرادات الشركة من مشاريع البيع على الخارطة للوحدات السكنية نسبة  

إيرادات مشاريع البيع    م على التوالي، كما شكلت2021سبتمبر    30م وكمافي  2020ديسمبر    31م وكمافي  2019ديسمبر    31العقارات كما في  
  31في    م وكما 2019ديسمبر    31%) من إجمالي إيرادات الشركة كما في  77.80%) و(43.38%) و(7.07نسبة (   على الخارطة للوحدات السكنية

 توقعات  أو  مشاريع البيع على الخارطة للوحدات السكنية  في  السلبية  التغيرات  فإن  . لذا م على التوالي2021سبتمبر    30في    م وكما 2020ديسمبر  
  أو عدم قدرة الشركة على الحصول على مشاريع مستقبلية للبيع على الخارطة للوحدات السكنية   للقطاع السكني المستقبلية السلبية األعمال
المالي   ووضعها الشركة  أعمال  على  وجوهري سلبي بشكل سيؤثر مما  عنهم، الناتجة الشركة  وأرباح إيرادات في كبير  تراجع  إلى بدوره سيؤدي 

) "تفاصيل اإليرادات وفق قطاعات الشركة"  1.5.3(ولمزيد من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي (  .المستقبلية  وتوقعاتها عملياتها  ونتائج
 في هذه النشرة ). 

 المخاطر المتعلقة بتركز الموردين  28.1.2
في تنفيذ مشاريعها على التعامل مع مجموعة من شركات متخصصة في أنشطة مواد البناء واالستشارات الهندسية والمقاوالت  تعتمد الشركة  

تعاقدية غير  أو  المشروع  فترة  تعاقدية طيلة  أساس عالقة  على  العالقة معهم  تقوم  الخام    والتي  المواد  وكذلك  توريد منتجاتها  وكذلك في 

%)من إجمالي تكلفة  14.93%) و (34.12%) و(50.76حيث بلغت نسبة أكبر خمسة موردين رئيسين للشركة (  ،منتجاتها  المستخدمة في عملية إنتاج

م. على التوالي (لمزيد من المعلومات فضًال راجع  2021سبتمبر    30م و عن الفترة المنتهية في  2020م و2019ديسمبر    31اإليرادات كما في  

ذه النشرة). وبالتالي فإن حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل الموردين، أو إيقاف  ) "كبار الموردين" في ه3.5.3القسم الفرعي (

لى أعمال  العالقة مع أحد الموردين أو تغير أحد الشروط أو االلتزامات أو عدم استمرار العالقة بشروط مقبولة تجاريًا سيؤثر بشكل سلبي وجوهري ع 

 أداءها المالي وتوقعاتها المستقبلية.  الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها و

 باالعتماد على مقاولين من الباطنالمخاطر المتعلقة  29.1.2
التعامل مع المقاولين م  لتنفيذ أجزاء من أعمالها في بعض المشاريع، حيث يتم  الباطن  التابعة على المقاولين من  ن  تعتمد الشركة وشركاتها 

عمال المراد تنفيذها. وعلى الرغم من أن الشركة التعتمد على مقاول واحد من الباطن، فإن عدم  الباطن بناًء على عقود تمتد وفقًا لطبيعة األ 

مقاولو  توافر المقاولين من الباطن يمكن أن يؤثر سلبًا على عملياتها وبالتالي ستتعرض لخسائر في أداء عملياتها. باإلضافة إلى ذلك، إذا فشل  

لتعاقدية نتيجة للصعوبات المالية أو غيرها، أو إذا فشلوا في االلتزام بتواريخ االنجاز المتوقعة أو معايير  الشركة من الباطن في أداء التزاماتهم ا 

الجودة المطلوبة، فقد تتحمل الشركة تكاليف إصافية أو تقديم خدمات إضافية من أجل تعويض هذا النقص، مما قد يؤثر على سمعة الشركة  

بق، فسيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها  بشكل سلبي. وفي حال حدوث أي مما س

 . المستقبلية 

 الملكية وحقوق العالمات التجارية بحماية المتعلقةالمخاطر  . 30.1.2
  التنافسي   ومركزها   أعمالها   تدعم  والتي  ،التجاريةتها  الماتعتمد قدرة الشركة في تسويق منتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وع

  القسم   راجع  فضالً لدى الجهات المختصة. (  تجارية  عالمات  ثالث  عدد. وقد قامت الشركة بتسجيل  العمالء   بين  السوق  في  واضحاً   تميزاً  وتمنحها
  بحقوق   إخالل  أي  إن).  النشرة  هذه   في"  أعمالها   وطبيعة  الشركة  عن  خلفية) "3(  القسم  من"  الملكية  وحقوق التجارية  العالمات) "18.3(  الفرعي
  المحاكم  أمام  ومطالبات  قضائية  دعاوى  ورفع  الشركة، سمعة  على التأثير إلى سيؤدي  للشركة  التجارية  للعالمات مشروع  غير  استخدام أو  الملكية 

  في   الشركة  فشلت  إذا  ما  حال   وفي.  متابعتها  في  اإلدارة  قبل  من  كبير  وجهد  وقت  إلى  وتحتاج  مكلفة  عملية  وهي.  الحقوق  هذه   لحماية  المختصة
  سلباً   ينعكس  مما  قيمتها،  على  سلباً   سيؤثر  ذلك   فإن  المشابهة،  العالمات  تتبع  أو  التسجيل  شهادة   تجديد   عند   فعال  بشكل   التجارية  عالماتها  حماية 

 . المستقبلية  وتوقعاتها  المالي ومركزها  عملياتها  ونتائج  الشركة أعمال  على وبشكل جوهري 
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 المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 31.1.2
السكني ومجمع جزاال    1على جميع المخاطر لكل من مجمع أجزاال    التأمينب   أيضاً   وقامتالشركة بالتأمين الطبي على موظفيها وأسرهم،    قامت

للعائالت   أكوا    ألفرادواسويتس  لالنتفاع منه وهو    وكما  ،شور  سي  ومجمع السكني    1ومجمع  باستئجاره  الشركة  التي قامت  العقار    مجمع أن 
لشركة المالكة للمجمع والتي قامت بتأجيره لشركة لدن  مؤمن عليه ضد جميع المخاطر من قبل شركة بستان المباني (ا  السكني  فيليج   فيرتيكال

  بلت   ومصنع  لأللمنيوم  بلت  مصنع:  وهي(شركة بلت للمقاوالت)  التابعة    لشركةا  قبل  من  المملوكة  الصناعية  بالمنشآت  يتعلق  وفيما.  لالستثمار)
  من   لكلالتأمينية لآلالت والمعدات    بالتغطيةقامت الشركة    فقط  ،ومصنع بلت للحوائط مسبقة الصنع ومصنع دايمات للتصنيع  البناء  لتقنية

  للتصنيع   دايمات  ومصنع  لأللومنيوم  بلت   مصنع   من  لكلأي تغطية تأمينية    مصنع بلت لتقنية البناء ومصنع بلت للحوائط مسبقة الصنع واليوجد
مع شركات التأمين، كما تعتمد إمكانية    اقيود تتعلق بالغطاء التأميني يتم التفاوض عليه  عادة  التأمين  عقود  وتتضمن.  النشرة  هذه  تاريخ  في  كما 

المالية لشركة التأمين وقدرتها على الوفاء بقيمة    ةمالء ال حصول الشركة على التعويض المستحق لها من قبل شركة التأمين ذات العالقة على  
لن تتكبد خسائر تتجاوز حدود    الشركة أن  هذا التعويض، لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان ب

من الممكن أن تنشأ حاالت تتجاوز فيها قيمة المطالبة قيمة التأمين الذي تحتفظ به الشركة  و.  هاوثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة في
  ول فترة المطالبة والتعويض مما سيؤثر سلباً أو أن يتم رفض مطالبة التعويض المقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين ذات العالقة أو أن تط 

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.  وجوهرياً 

  باستثناء الممتلكات التي قامت باستئجارها لالنتفاع منها    أو كما في تاريخ هذه النشرة أي وثيقة تأمين على جميع ممتلكاتها   الشركة  لدى  يوجد  ال
  حدوث   حال  في  فإنه   لذا، لتغطية التكاليف أو الخسائر الناتجة عن الحرائق والكوارث الطبيعية التي قد تحدث لممتلكاتها  أعاله  إليه   اإلشارة  تم  ما
  الشركة ستكون عرضة لتحمل تكاليف صيانة مرتفعة وبالتالي سوف تؤدي إلى   فإن  عليها  مؤمن   الغير  األمور  من  غيرها   أو   المخاطر   تلك   من   أي

الشركة رأس المال المستثمر في أي ممتلكات   انفقد إلى  ستؤدي التأمينية الكافية لحادث ما،   التغطية توافر عدم  إنتكبد الشركة لخسائر كبيرة. 
في بعض الحاالت اللتزامات    هاإلى تعرض  باإلضافة كذلك إلى خسارة اإليرادات المستقبلية المتوقعة من تلك الممتلكات،  و  ،تضررت أو دمرت 

  ضمانات  الشركة تقدم ال وبالتالي   ،مالية تتعلق بالملكية المتضررة. وسيكون ألي من هذه الحوادث تأثير سلبي على األعمال المستقبلية للشركة
  عدم  بسبب   كلياً   أو   جزئياً   تعويضها   من  الشركة   تتمكن  لن  مادية   خسائر  إلى   تؤدي  أضرار   عنها  ينتج  أن  يمكن  التي  األحداث   هذه من  أي  وقوع  بعدم
  للتبعات   وبالنسبةعلى أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.    وجوهرياً   مما سيؤثر سلباً   لها  تأمينية  تغطية  أي  وجود

  أو   بالشركة  الخاصة  بالمنشآت  أو  بالغير  يلحق   ضرر  أي  أو   مادية   أو  بشرية  خسائر   وحدوث   التأمينية  التغطية  وجود   عدم  حال   وفي   فإنه   القانونية
  وبالتالي   الشركة على جسيمة مالية أضرار إلى سيؤدي ذلك فإن) الطبيعية  الكوارث أو كالحرائق(  أعاله المبينة المخاطر من أي بسبب لها المجاورة

 . المستقبلية وتوقعاتها المالي ووضعها   عملياتها نتائج على وجوهرياً   سلباً   سيؤثر

 السيولة إدارة رأس المال العامل والمتعلقة بالمخاطر  32.1.2
في عــدم قــدرة الشـــــــــــــــــركــة على مقــابلــة التزامــاتهــا المتعلقــة بــالمطلوبــات المــاليــة حــال اســـــــــــــــــتحقــاقهــا وتتكون  إدارة رأس المــال العــامــل  تتمثــل مخــاطر  

ألجل والتزامات التأجير وحوافز مستردة من  المطلوبات المالية للشركة من دائنون تجاريون وقروض قصيرة والجزء المتداول من القروض طويلة ا
كما    مرة  )  1.17و(مرة  )  0.78و(  مرة  )0.97للشــــركة (  نســــبة التداول. وقد بلغ  ومخصــــص الزكاة وزارة اإلســــكان ومســــتحقات إلى أطراف ذات عالقة

عجز    وقد بلغ صــــــــافي رأس المال العامل  التوالي،م على 2021ســــــــبتمبر   30ة اشــــــــهر المنتهية في تســــــــعم وفترة ال2020م و2019ديســــــــمبر    31في 
م، 2020ديســـــــــــمبر    31) مليون ريال ســـــــــــعودي كما في 217.69(عجز بمبلغ    ، و م2019ديســـــــــــمبر   31) مليون ريال ســـــــــــعودي كما في  22.06بمبلغ (

لم تقم شــــــــــارة أن الشــــــــــركة  مع اإلم، 2021ســــــــــبتمبر   30ة أشــــــــــهر المنتهية في  تســــــــــع) مليون ريال ســــــــــعودي كما في فترة ال170.72وفائض قدره (
م 2020ديســــــــمبر    31م و2019ديســــــــمبر   31أي تســــــــهيالت ائتمانية في تمويل رأس المال العامل خالل الســــــــنوات المالية المنتهية في  بإســــــــتخدام  

أو من    وتقوم الشـــــــركة بتمويل رأس المال العامل من خالل توليد نقد من عمليات الشـــــــركةم 2021ســـــــبتمبر    30وخالل الفترة المالية المنتهية في 
م بســـــــبب أن 2020م و2019ديســـــــمبر   31، ويعود الســـــــبب في وجود عجز في رأس المال العامل كما في  لمتوفر لدى الشـــــــركةخالل رصـــــــيد النقد ا

رصـــــــــــــــــيـد المطلوبـات المتـداولـة أكبر من رصـــــــــــــــــيـد الموجودات المتـداولـة. وال يوجـد ضـــــــــــــــــمـان على قـدرة الشـــــــــــــــــركـة على الوفـاء بـالتزامـاتهـا في مواعيـد 
ارة رأس المال العامل أيضـًا عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية بسـرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة ويمكن أن تنتج مخاطر إداالسـتحقاق،  
فورية، مما يؤثر ســـــــــــــلبًا وبشـــــــــــــكل جوهري على أعمال الشـــــــــــــركة وبالتالي على نتائج   ســـــــــــــيولة تتطلب قد طارئة أو مفاجئة أية أحداث لها، وقد تقع

 العمليات التشغيلية والمالية.

 داخلية  مراجعة إدارة وجود بعدم المتعلقة طرالمخا 33.1.2
  من   الثاني  الربع   خالل الداخلية  المراجعة  إلدارة  رئيس  تعيين   يتم  أن  المتوقع  ومن  ، النشرة  هذه  تاريخ  حتى  داخلية   مراجعة  إدارة  الشركة   لدى اليوجد
  المخاطر   وتقييمات  التدقيق  مهام   جميع  نتائج  تلخص  المراجعة  لجنة  إلى  دورية   تقارير  إصدار  الداخلية،  المراجعة  إدارة  مهام  أهم  ومن  ،م 2022  العام

  بتلك  الشركة تأثر لتخفيف التصحيحية اإلجراءات وتطبيق  فوري بشكل المخاطر  أهم على للتنبيه تهدف والتي الشركة، لدى  الداخلية الرقابة ونظم
  ال  ورقابية ومالية   وإدارية تشغيلية  لمخاطر معرضة ستكون  الشركة فإن الداخلية، المراجعة إدارة تفعيل أو إنشاء عدم استمرار حال  وفي. المخاطر 

  . المالية الشركة  أعمال نتائج على وجوهري سلبي   أثر له سيكون  ما  وهو  الموازية، السوق  في الشركة  إدراج بعد سيما 



  
 

- 23  - 

 عدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجةبالمخاطر المتعلقة  34.1.2
أسهمها في السوق المالية، وعليه فإن كبار التنفيذيين في الشركة قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة    تسجيل وطرح لم يسبق للشركة  

لسوق  مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع لها، وسيتوجب على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام ا
ة ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة مما يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركة  المالية ولوائحه التنفيذي

يخص  والذي بدوره يؤدي إلى التأثير على نتائج أعمال الشركة. باإلضافة إلى ذلك فإنه في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما  
التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سيؤدي إلى تعريض الشركة للعقوبات والغرامات    أعمالها أو في حال عدم

 النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 يةالمخاطر المتعّلقة بالدعاوى القضائ 35.1.2
) ريال سعودي مع اإلشارة إلى أن الشركة قامت بتكوين مخصص  414,595  (إن الشركة طرف في دعوى قضائية (بصفتها مدعى عليها) تقدر بمبلغ  

  . ) ريال سعودي100,000بقيمة ( المرفوعة ضدها  القضية ضد 
 الدعاوى القضائية: 18الجدول رقم 

 المرفوعة من الشركة (بصفتها مدعى عليها) القضايا 

 الوصف  األطراف  رقم 
 قيمة المطالبة
 (ريال سعودي) 

 ) 1قضية رقم ( 1

ناتجة عن   على شركة لدن لالستثمار بطلب تعويض  قضية  أحد المستأجرينرفعت 
والزالت  من قبل المستأجر الرئيسي ألحد مجمعات الشركة    ايجار موقع  طلب اخالء

منظورة لدى الدائرة الحقوقية الثانية والعشرين بالمحكمة العامة بالرياض  القضية  
بتاريخ   االخيرة  الجلسة  في  الدائرة  الخبراء  هـ7/1441/ 3وتوجهت  لقسم  الكتابة  ـ 

)  100,000التعويض (، وتتوقع الشركة أن التتجاوز قيمة  لتقدير قيمة ما تلف منها 
بتكوين   الشركة  قامت  وقد  القانوني،  المستشار  رأي  على  بناء  سعودي  ريال 

 . ) ريال سعودي وفقًا لرأي المستشار القانوني 100,000( مخصص بقيمة 

414,595.16 

 414,595.16 اإلجمالي
 المصدر: الشركة 

أخرى   الشركة قد تجد نفسها طرًفا في دعاوى قضائية  أن  بإجراءات  كما  يتعلق  نتيجة سلبية فيما  أي  أو مدعى عليها، ومن شأن  سواًء مدعيًا 
شركة أن  التقاضي واإلجراءات التنظيمية التأثير سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. وال تستطيع ال

ئية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى  تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضا
على سبيل   – أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات والتأثير بشكل سلبي على سمعة الشركة. وقد تشمل هذه الدعاوى  

الزكوية والضريبية ونظام    – المثال ال الحصر   التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال من قبل  المسائل  العمل واألخطاء والشكاوى واألضرار األخرى 
، كما أن من الممكن أن تتجاوز تكلفة القضايا المرفوعة ضد الشركة من قبل الغير قيمة المخصصات التي قامت الشركة  أشخاص أو مؤسسات 

القضايا ستؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها  . وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه  بتكوينها
 المستقبلية. 

 بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات المخاطر المتعلقة  36.1.2
 أوفشــــل النظام كانهيار ،تعتمد الشــــركة على أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها ومرافقها، مما ُيعّرض الشــــركة لمخاطر تعطل هذه األنظمة

 العمالة توفر االتصـــــــــــــال أو عدم أو الحرائق أو أخطاء الطبيعية أو الكوارث اإللكترونية الشـــــــــــــركة أو الفيروســـــــــــــات أنظمة أنظمة الحماية أو اختراق

بعمالئها أو بموظفيها أو انخفاض درجة وإدارتها أو تسرب البيانات والمعلومات السرية الخاصة بالشركة أو   األنظمة هذه الالزمة لتشغيل الماهرة

امــان تلــك البيــانــات والمعلومــات، وإذا فشـــــــــــــــــلــت الشـــــــــــــــــركــة في الحفــاظ على أنظمــة تقنيــة المعلومــات وتطويرهــا أو في حــال وجود أي أعطــال في 

لبي وبشــــــكل جوهري على وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر أو في حال وقوع أي من األحداث المذكورة أعاله، ســــــيؤثر ذلك بشــــــكل ســــــ

 أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائجها المالية والتشغيلية.

 المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير 37.1.2
مع عمالئها،    أبرمت الشركة عدد من العقود مع الغير، والتي تتمثل في؛ عقود تأجير العقارات التجارية والسكنية المملوكة وغير المملوكة لها المبرمة 

ستئجار العقارات التجارية والسكنية المملوكة للمؤجرين وذلك لغرض تأجيرها على الغير أو اإلنتفاع منها ألغراض الشركة الخاصة، وعقود  وعقود إ
  إما عن   تشغيل وصيانة المجمعات السكنية، وعقود التطوير العقاري المبرمة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان أو مع عمالئها اآلخرين 

أو عقود التمويل    ) "العقود الجوهرية" في هذه النشرة) 14.3(فضًال راجع القسم الفرعي (  بعة و عن طريق شركاتها التاطريق الشركة بشكل مباشر أ
من القسم    التمويل" اتفاقيات  ) "المخاطر المتعلقة ب13.1.2والتسهيالت االئتمانية التي أبرمتها الشركة (كما تم اإلشارة إليه في القسم الفرعي (

. وعليه تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة الجهات المتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وقد تخل  ) "عوامل المخاطرة")2(
تعطل عملياتها، وتصبح  الجهات التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها ألي سبب من األسباب بما في ذلك نتيجًة إلفالسها أو عدم مالءتها المالية أو  

المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حّدة في ظل ظروف السوق الصعبة. كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون  
حال وقوع أي  على مستوى تطلعات الشركة، وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف المتعاقدة معها على االلتزام ببنود تلك العقود، أو في  

 غيلية. منازعات مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك المنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبًا على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التش
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 المخاطر المتعلقة بارتفاع مديونية الشركة  38.1.2
) مليون ريال سعودي كما  236.78، وبلغت إجمالي مديونية الشركة (وتسهيالت ائتمانية  ة وطويلة األجلر تتكون مديونية الشركة من قروض قصي 

ة  تسع) مليون ريال سعودي كما في فترة ال617.59م، و(2020ديسمبر    31) مليون ريال سعودي كما في  324.91م، و(2019ديسمبر    31في  
م  2019ديسمبر    31كما في    )%121.09و(  )%72.84و(  )% 55.64ق الملكية (م. كما بلغت نسبة الدين إلى حقو 2021سبتمبر    30أشهر المنتهية في  

باإلضافة إلى ذلك يوجد لدى الشركة حافز مسترد من وزارة الشؤون  م على التوالي.  2021سبتمبر    30ة أشهر المنتهية في  تسعم فترة ال2020و
) ريال سعودي  300,513,298و(  م2020ديسمبر    31) ريال سعودي كما في  300,513,298البلدية والقروية واإلسكان بلغ إجمالي قيمة هذا الحافز (

، وسداد الجزء المتبقي  مبيعات المشروعمن إجمالي    %)80نسبة (تحصيل  هذا المبلغ عند  %) من  50(م على أن يتم سداد  2021سبتمبر    30كما في  
) "المخاطر المتعلقة  15.1.2(لمزيد من المعلومات فضًال راجع القسم الفرعي (  مبيعات المشروع%) من إجمالي  90نسبة (تحصيل  %) عند  50وهو (

والقسم  ) "عوامل المخاطرة"  2المقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان لتطوير المشاريع السكنية" من القسم (الحوافز  باتفاقيات  
وفي حال ارتفعت مديونية  في هذه النشرة).  ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"  3) " مشاريع التطوير العقاري" من القسم (6.4.3الفرعي (

ا تتكمن  ولم  وخططها  الشركة  التشغيلية  وعملياتها  المالي  الشركة  أداء  على  جوهري  وبشكل  سلبًا  ذلك  يؤثر  فسوف  تخفيضها  من  لشركة 
 المستقبلية. 

 

 بالدائنين التجاريينالمخاطر المتعلقة  39.1.2
  31سعودي كما في    ) مليون ريال377.56م، و(2019ديسمبر    31) مليون ريال سعودي كما في  300.34بلغ إجمالي الدائنين التجاريين للشركة (

من    الدائنين التجاريين. وتمثل نسبة  م2021سبتمبر    30ة أشهر المنتهية في  تسع) مليون ريال سعودي كما في فترة ال372.29م، و(2020ديسمبر  
م  2021سبتمبر    30  ة أشهر المنتهية فيتسعم وفترة ال 2020م و2019ديسمبر    31) كما في  %25.35%) و(30.27%) و(27.23مجموع االلتزامات (

أرصدة الدائنين  يوم. وفي حال تقادم    90يوم إلى    30على التوالي. مع اإلشارة إلى أن فترة االئتمان الممنوحة للشركة من قبل الموردين تتراوح من  
لذي قد ُيصعب حصول  قد ال تتمكن الشركة من سداد كامل ذممها الدائنة أو سدادها في المدة المتفق عليها مع الموردين، األمر ا  التجاريين 

المستقبل مما سيؤثر مناسبة في  بالدين بشروط  اتفاقيات شراء  على  المالية    الشركة  ونتائجها  التشغيلية  عملياتها  على  سلبًا وبشكل جوهري 
 وتوقعاتها المستقبلية. 

 طويلة  لفترة العقارات  إشغال بعدم المتعلقة المخاطر 40.1.2
م.  2021سبتمبر  30ة اشهر المنتهية في  تسع%) كما في فترة ال54م و( 2020ديسمبر    31كما في    )%63(بلغت نسبة اإلشغال في عقارات الشركة  

عقد أو عدم  عندما تصبح أي من العقارات التي تملكها الشركة شاغرة لفترة طويلة نتيجة إلنتهاء عقد التأجير دون تجديده، أو إلغاء أو عدم تجديد ال
لك من األسباب. فإن الشركة ستعاني من انخفاض في العوائد. عالوًة على أن تلك العقارات التي ظلت غير  القدرة على تأجير العقار أو غير ذ

ا  مستأجرة بشكل جزئي أو كلي لفترات طويلة نسبيًا قد تتناقص قيمتها التي يمكن تحصيلها من بيع العقار، وبالتالي ال تستطيع الشركة بيعه
 وبالتالي التأثير سلبًا وبشكل جوهري على نتائج عملياتها وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية. بالقيمة المرضية مماسيعرضها لخسائر  

 المخاطر المتعلقة بنزع الملكية  41.1.2
)،  إن من حق بعض الجهات الحكومية في المملكة نزع ملكية العقار للمصلحة العامة (على سبيل المثال ال الحصر؛ بناء الطرق والمرافق العامة

احية النظرية يفترض أن تكون قيمة التعويض للعقار المنزوعة ملكيته مساوية للقيمة السوقية، ولكن هذا األمر غير مضمون حيث قد  ومن الن
  تقل قيمة التعويض عن القيمة السوقية للعقار وقت نزع الملكية أو عن القيمة المدفوعة عند شرائه، وفي حال حدوث مثل هذا األمر فإن ذلك 

 لبي وجوهري على ربحية الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. سيؤثر بشكل س
 

المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على تجديد عقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين الحاليين أو إبرام عقود جديدة مع   42.1.2

 مستأجرين جدد أو عجزها عن إبرام هذه العقود بشروط مواتية لها 
إيرادات   التي تملكها  تعتمد  تأجير أي مساحات غير مؤجرة ضمن العقارات  الحاليين و/أو إعادة  الشركة على عقود اإليجار المبرمة مع مستأجريها 

) سنوات، وتسعى الشركة إلى إعادة التفاوض  5) وخمس (1والمعدة للتأجير، يتراوح متوسط مدد عقود اإليجار المبرمة من قبل الشركة بين سنة (
) يومًا من انتهاء مدد عقود اإليجار المبرمة معهم، وذلك بهدف إبرام اتفاقيات إيجار جديدة وفقًا لشروط  30قبل حوالي ثالثين (  مع مستأجريها

 ومدد إيجار جديدة. 
تتمكن الشركة من  وال يمكن للشركة أن تضمن بأن مستأجريها الحاليين سوف يقومون بتجديد عقود اإليجار المبرمة معهم عند انتهائها، كما قد ال  

من    تجديد عقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين الحاليين بشروط مماثلة لعقود اإليجار الحالية أو بشروط أفضل. وفي حال عدم تجديد أي عقود
يؤدي إلى تراجع نسب  عقود اإليجار، فقد يتأخر المستأجرون المنتهية عقودهم في إخالء وتسليم العقارات للشركة أو للمستأجرين الجدد، مما قد 

 م). 2021سبتمبر  30كما في  )%54اإلشغال في عقارات الشركة المعدة لإليجار (بلغت نسب اإلشغال في عقارات الشركة المعدة لإليجار (

تتمكن من إبرام هذه  إذا لم تتمكن الشركة من تجديد عقود اإليجار المبرمة مع المستأجرين الحاليين أو إبرام عقود جديدة مع مستأجرين جدد، أو لم  
لشركة  العقود بشروط مواتية لها نتيجة ألي عوامل، بما في ذلك فقدان العقارات التابعة للشركة جاذبيتها، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض إيرادات ا

 مما سوف يكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
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 طر المتعلقة ببيع العقار بخسارة رأسماليةالمخا 43.1.2
أقل من    قد ال تشهد عقارات الشركة ارتفاعات في عوائدها التأجيرية أو في القيمة السوقية لها عبر الزمن، أو أن الزيادة في إيجاراتها قد تكون 

 محتمل قد ال تتزايد مع مرور الوقت، مما قد يحد من  القيمة اإليجارية العادلة مستقبًال. ولهذه األسباب أو غيرها، فإن قيمة العقار ألي مشترٍ 
تباع بسعر يقل عن سعر الشراء األصلي (القيمة    قدرة الشركة على بيع مثل تلك العقارات، وأنه في حال تمكنت الشركة من بيعها، فإنها قد 

يمكن للشركة استخدامها في القيام باالستحواذ على عقارات  ، مما يعني تناقصًا في األموال التي  الدفترية) أو أقل من القيمة السوقية العادلة
لى  أخرى وتناقصًا في العائد الرأسمالي للشركة أو تحقيق خسائر رأسمالية وبالتالي تناقصًا لالستثمار ُككل مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري ع 

 عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 الطعن في ملكية األصول العقاريةالمتعلقة ب مخاطرال 44.1.2
  بإجمالي مساحة مباني تبلغ  كما بتاريخ هذه النشرة فإن العقار المسمى "مبنى استراحة المهدية" والمندرج من ضمن العقارات المملوكة للشركة

قد  " من هذه النشرة)، يعتبر مملوك للشركة مقابل وثيقة مبايعة والتي  للشركة  ) "العقارات المملوكة1.4.3(فضًال راجع القسم رقم ()  2م370(
) أن الشركة قامت بالتقدم إلى هيئة عقارات الدولة وذلك إلثبات ملكيتها  1.4.3العقار، وقد تم اإلشارة في القسم رقم (ملكية قانونيًا ال تعكس 

من شأنه البت فيما  من هيئة عقارات الدولة والذي  نشرة فإنه لم يرد أي رد للشركة  للعقار واستخراج الصك الخاص بهذا العقار. وكما بتاريخ هذه ال
  ) 40,000(  مع اإلشارة إلى أن الشركة حققت إيرادات من تأجير مبنى استراحة المهدية بقيمة   إذا تمت الموافقة على إصدار الصك الخاص بالعقار. 

تأجير العقار خالل العام    ،م 2021تسعة أشهر من العام  أول  خالل    ريال سعودي إيرادات من  كما بلغت صافي القيمة  .  م 2020ولم تحقق أي 
  31%) من مجموع أصول الشركة كما في تاريخ 0.13) ريال سعودي شكلت مانسبته (2,651,222(  استراحة المهدية(أرض ومباني) الدفترية لعقار  

 م.  2021سبتمبر 
لمملكة تثير بعض المسائل القانونية المحتملة، حيث أن صكوك الملكية قد ال تمثل بالضرورة الحقوق  إن المسائل المتعلقة بملكية العقارات في ا

بنقل    الكاملة للتصرف في ملكية العقار وقد تكون قابلة للطعن؛ ولذا فإنه من المحتمل أن تنشأ نزاعات قانونية فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة 
ترتب على هذه النزاعات القانونية في حال وجدت، إضعاف قدرة الشركة على التصرف في ملكية العقارات،  ملكية العقارات لصالح الشركة، وقد ي

نية،  أيضًا قد يؤدي ذلك في بعض األحيان إلى خسارة ملكية عقار من عقارات الشركة التي تم االستحواذ عليها من خالل الطرق النظامية والقانو
 . لها تأثير سلبي وجوهري على قيمة العقارات، وبالتالي على عمليات الشركة وتوقعاتها المستقبلية   كما أن مثل هذه النزاعات القانونية

 المخاطر المتعلقة بارتفاع تكاليف البناء والتطوير  45.1.2
المحددة لهذا المشروع،  في حال قامت الشركة بتطوير مشروع جديد أو قائم فإنه قد تتجاوز تكاليف بناء وتطوير المشروع العقاري التوقعات  

التأخير بسبب الخالفات مع المقاولين، والزيادة في تكاليف مواد البناء    -على سبيل المثال ال الحصر    -وذلك قد يعود لعدد من األسباب منها  
لخطر. مما سيؤدي إلى زيادة  والمعدات والعمالة. وال يوجد ضمان أن اإلجراءات المتخذة لتجنب خطر ارتفاع التكاليف قد تنجح في الحد من هذا ا

على    تكاليف البناء والتطوير، وبالتالي سيؤدي إلى التأثير في ربحية المشروع أو وقوع خسائر في المشروع، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري 
 عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 ق العقارات التجارية/ التجزئةالمخاطر المتعلقة باالستثمار في سو 46.1.2
عام  إن بعض عقارات الشركة المؤجرة تقع في القطاع التجاري أو قطاع التجزئة، وبالتالي عند تراجع هذا القطاع أو حدوث تباطؤ في نموه بشكل  

لهم وعلى قدرتهم على الوفاء    فإن ذلك سوف ينعكس بشكل مباشر على أداء المستأجرين وقدرتهم على االستمرار في استئجار العقارات المؤجرة
وتوقع المالية  أعمالها  نتائج  على  وبالتالي  للشركة  النقدية  التدفقات  على  بشكل سلبي وجوهري  يؤثر  المالية كمستأجرين؛ مما  اتها  بالتزاماتهم 

 .المستقبلية 

 المخاطر المتعلقة باالستثمار في صناديق استثمارية  47.1.2
استثمارات في   الشركة  استثماريلدى  ريت    مرخص  صندوق  الشركة في صندوق مشاركة  باستثمار  (ممثلة  الفرعي  القسم  راجع  )  6.3(فضًال 

) )، وال يوجد ضمان بأن الصناديق  في هذه النشرة) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"  3"االستثمارات في صناديق اسثمارية" من القسم 
الوقت المناسب أو أي وقت على اإلطالق، وقد ال تكون هناك إمكانية لبيع الوحدات  االستثمارية سوف تتمكن من تحقيق عوائد إيجابية في  

 من  المستثمر بها في الصناديق أو ال يكون سعر بيعها يمثل القيمة العادلة لها، وبالتالي فإن الشركة معرضة لعدم حصولها على عوائد إطالقاً 
استراتي  تتناسب مع  ال  عوائد  تحقيق  أو  االستثمارات  استثمارها في هذه  هذه  كل  أو  جزء  أو خسارة  الصناديق  لالستثمار في هذه  الشركة  جية 

 الصناديق، وفي حال حدوث أي من هذه األمور فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أداء الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 عقود اإليجار طويلة األجلمخاطر أثر ارتفاع القيم اإليجارية العادلة عن المحصلة في   48.1.2
جدولة  أبرمت الشركة عقودًا طويلة األجل مع بعض المستأجرين، وتتضمن هذه العقود زيادات في القيم اإليجارية متفق عليها عند إبرام العقود وم 

كون كافية لتعويض الشركة عن  على مدار مدة عقد اإليجار. ومع ذلك ال يوجد ضمان بأن الزيادات التي قد تحددها الشركة وقت إبرام العقد ست
من  أي تغيير ناتج عن الزيادة في تكاليف التشغيل أو معدالت التضخم، مما يؤدي إلى أن تكون القيم اإليجارية المتحصلة من المستأجرين أقل  

 دائها المالي وتوقعاته المستقبلية. القيمة اإليجارية العادلة مقارنة بالسوق مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأ
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 المخاطر المتعلقة بالتركيز الجغرافي لالستثمارات واألصول العقارية  49.1.2
) عقارات، وتتركز هذه العقارات في كل من الرياض والخبر وجدة، حيث يقع عدد  8تتكون العقارات التي تقوم الشركة بتأجيرها من عدد ثمانية (

)  4.4.3) يقع في مدينة جدة (فضًال راجع القسم (1) في مدينة الرياض، وعقار واحد (2الخبر، وعقارين إثنين () عقارات منها في مدينة  5خمسة (
" في هذه النشرة)، باإلضافة إلى أن الشركة تعمل على إنشاء عدة مشاريع سكنية وتجارية في كل من مدينة الرياض ومكة  العقارات المؤجرة "

راجع   (المكرمة وجازان (فضًال  تتأثر العقارات باألوضاع واالنكماشات  مشاريع التطوير العقاري ) "3.4.6القسم  " في هذه النشرة). وعليه سوف 
تالي التأثير  والدورات االقتصادية التي تتأثر بها كل من مدينة الرياض والدمام وجدة، أو بالكوارث الطبيعة التي قد تحدث في أي من المدينتين، وبال

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية. بشكل سلبي وجوهري 

 المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة  50.1.2
تتضمن استراتيجيات الشركة االستمرار في التوسع في أعمالها، حيث تعمل الشركة كما في تاريخ هذه النشرة على إنشاء عدة مشاريع سكنية  

)  6.4.3والقسم (  " المشاريع تحت التنفيذ) "5.4.3(فضًال راجع القسم الفرعي (وجدة  اض ومكة المكرمة وجازان  وتجارية في كل من مدينة الري
  - )، قد تواجه الشركة تحديات وعوائق عديدة  مالها" في هذه النشرة ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أع3من القسم (  "مشاريع التطوير العقاري" 

ر في إتمام إنشاء المشاريع وبدء التشغيل فيها، أو عدم الحصول على التراخيص الالزمة، أو تعرض المشاريع  التأخ   – على سبيل المثال ال الحصر  
) "المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية" في هذا القسم)، أو عدم  8.1.2لمخاطر متعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية (فضًال راجع الخطر رقم (

المشاريع الجديدة للشركة، مما ال يعطي أي ضمان أن توسع الشركة والدخول في أنشطة جديدة سيحقق نجاحًا وسيكون له  وجود إقبال على  
اتها  القدرة على تحقيق اإليرادات وتغطية النفقات التشغيلية وغيرها من التكاليف مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملي

 .اتها المستقبليةوأدائها المالي وتوقع

 أثر ارتفاع القيم اإليجارية العادلة عن المحصلة في عقود اإليجار طويلة األجلالمتعلقة ب مخاطرال 51.1.2
جدولة  أبرمت الشركة عقودًا طويلة األجل مع بعض المستأجرين، وتتضمن هذه العقود زيادات في القيم اإليجارية متفق عليها عند إبرام العقود وم 

اإليجار. ومع ذلك ال يوجد ضمان بأن الزيادات التي قد تحددها الشركة وقت إبرام العقد ستكون كافية لتعويض الشركة عن    على مدار مدة عقد
من  أي تغيير ناتج عن الزيادة في تكاليف التشغيل أو معدالت التضخم، مما يؤدي إلى أن تكون القيم اإليجارية المتحصلة من المستأجرين أقل  

 العادلة مقارنة بالسوق مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وتوقعاته المستقبلية. القيمة اإليجارية  

  المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياج الشركة للتوسع مستقبًال  52.1.2
ا المستقبلي على عدة عوامل من بينها القدرة على توفير القوى العاملة لتلبية احتياجات الشركة  تعتمد قدرة الشركة على توسيع أعمالها وأدائه

سلبًا    للقيام بخططها المستقبيلة، وإذا لم تتمكن الشركة من توفير القوى العاملة الكافية بما يتناسب مع أعمالها واحتياجاتها فإن ذلك سيؤثر 
الشركة في تنفي نجاح  أعمالها  وبشكل جوهري على  نتائج  التأثير سلبًا وبشكل جوهري على  للتوسع في األعمال وبالتالي  المستقبلية  الخطط  ذ 

 وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين 53.1.2
الموظفين في الشركة، مما قد يؤثر على نتائج  من إجمالي    ) %34.92م شكلت نسبة الموظفين غير السعوديين (2021سبتمبر    30كما في تاريخ  

عنهم  أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء  
لموارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج عنها زيادة  بنفس المهارات والخبرات المطلوبة أو في حال حدوث أي تغير في سياسات ولوائح ونظم وزارة ا

في نسبة سعودة القطاع؛ مما يصعب معه أن تحافظ الشركة على كوادرها من العمالة غير السعودية. مما يتسبب في زيادة التكلفة المالية  
 تها. على الشركة والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها وأرباحها ونتائج عمليا 

م على التوالي،  2021سبتمبر    30م وكما في  2020م و2019ديسمبر    31) موظف كما في  22) و(19) و(9و قد بلغ عدد الموظفين غير السعوديين (
)  6,597,797) ريال سعودي، و(5,907,703) ريال سعودي، و(4,958,114وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم المقابل المالي للموظفين غير السعوديين (

 م على التوالي. 2021سبتمبر  30م وكما في 2020م و2019ديسمبر  31ال سعودي كما في ري

التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي اشتملت على إقرار   أقرت الحكومة عددًا من القرارات 
) ريال سعودي شهريًا  400م، وبواقع أربعمائة ( 01/01/2018اعتبارًا من    رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية

) ريال سعودي شهريًا عام  800م ثم ثمنمائة (2019) ريال سعودي شهريًا عام  600م، تزيد إلى ستمائة (2018عن كل موظف غير سعودي عام  
مقابل موظفيها غير السعوديين، وبالتالي زيادة في تكاليف الشركة    م. األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة 2020

 على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.  وجوهري بشكل عام، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي

ي  باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضًا رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين (رسوم المرافقين) والت 
م، لتصل إلى  2017) ريال سعودي شهريًا لكل تابع في عام  200م، علمًا أنها سترتفع تدريجيًا من مائتي (01/07/2017أصبحت نافذة اعتبارًا من  

م، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سيتحملها الموظف غير  2020) ريال سعودي شهريًا لكل تابع في عام  400أربعمائة (
  السعودي عن عائلته من الممكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون 

لفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين، األمر الذي قد  تك
  يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن الموظفين غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة 
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على أعمالها وأدائها المالي   وجوهري  غير السعوديين، األمر الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي بموظفيها
 ونتائج عملياتها. 

ة في المملكة العربية  م) أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعي04/11/2020(الموافق    ـه18/03/1442والجدير بالذكر أيضًا أنه في تاريخ  
بناء سوق عمل جاذ التعاقدية، والتي تستهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في  ب  السعودية، مبادرة تحسين العالقة 

ي، وتطوير آليات الخروج  وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثالث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيف
والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي  

م. وتتيح خدمة  2021مارس    14العالقة التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في  
نتقال  التنقل الوظيفي للعامل الوافد االنتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات اال

ال تضمن الشركة أن تحافظ  خالل سريان العقد شريطة االلتزام بفترة اإلشعار والضوابط المحددة. وبناًء عليه عند دخول هذه المبادرة حيز التنفيذ 
وفق اآلليات المشار    على كوادرها من العمالة غير السعودية وتجديد عقودهم بشروط مرضية لهم، األمر الذي سيدفعهم إلى االنتقال إلى عمل آخر 

بنفس المهارات والخبرات المطلوبة،  إليها أعاله، وإذا لم تتمكن الشركة من المحافظة على كوادرها من العمالة غير السعودية أو إيجاد بدالء عنهم  
وتوقعاتها  فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة التكلفة المالية على الشركة والذي من شأنه التأثير سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية  

 المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة باإلنهاء المبكر لعقد اإليجار 54.1.2
على عقود إيجار العقارات المبرمة مع المستأجرين، وفي حال قام أحد المستأجرين باإلنهاء المبكر لعقد اإليجار،  تعتمد عمليات الشركة التشغيلية  

بقيمة    فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الشركة نتيجة شغور ذلك العقار، وال يوجد ما يضمن قدرة الشركة على تأجير العقار مباشرة أو تأجيره 
ق، وفي حال بقاء العقار شاغر لفترة طويلة أو تم تأجيره بقيمة أقل من قيمة اإليجار السابقة، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي  مماثلة لإليجار الساب

 وجوهري على نتائج عمليات الشركة وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 
مستأجرين" تنص شروط إنهاء العقد أنه ال يحق للمستأجر  والجدير بالذكر أن الشركة أبرمت عدة عقدود بصفتها "مؤجر" مع عدة عمالء بصفتهم "

لكهرباء أو  في جميع العقود إنهاء العقد قبل تاريخ إنتهائه إال في حال القوة القاهرة (مثل: التأخر والتقصير الناتج عن عدم توصيل الخدمات مثل ا
جر قادر على إنهاء العقد قبل تاريخ إنتهائه، األمر الذي سيؤدي إلى  المياه أو خالفه). لذا فإنه في حال حدوث أي من هذه األمور فسيكون المستأ 

 انخفاض إيرادات الشركة وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على نتائج أعمالها وأدائها المالي وتوقعاته المستقبلية.  

 المخاطر المتعلقة بأنظمة السالمة والمطالبات التي قد تنشأ نتيجة اإلخالل بها  55.1.2
بأنظمة السالمة في المملكة بهدف رفع مستوى السالمة في المنشآت وتقليل المخاطر، وتفرض هذه   تخضع العقارات إلى ضرورة االلتزام 

والغرامات  األنظمة معايير صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة. وقد تكون التكاليف المالية الناتجة عن االلتزام بتلك األنظمة أ
د  ناتجة عنها كبيرة، كما يتطلب االلتزام بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل تكاليف إضافية. وقد تنشأ بعض المخالفات ألنظمة السالمة في أحال

لبات  لمطا عقارات الشركة يترتب عليها إضرار باألرواح أو االموال أو بصحة الناس أو بالنظام العام، األمر الذي سيعرض الشركة إلى الغرامات أو ا
غرامات،  والدعاوى القضائية وبالتالي التأثير سلبًا على سمعتها ونتائج عملياتها. إن عدم التزام الشركة بأنظمة السالمة سيعرضها للعقوبات وال

وم الملكي  م) والمعدل بالمرس 21/01/1986(الموافق    هـ05/1406/ 10) وتاريخ  10حيث يلزم نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/
م) االلتزام بمتطلبات السالمة، وأن عدم االلتزام سيعرض الشركة للعقوبات والغرامات  26/11/2003(الموافق   ـ هـ02/10/1424) وتاريخ  66رقم (م/

أو لوائحه  ) من نظام الدفاع المدني، والتي تنص على فرض عقوبة على المخالف ألي حكم من أحكام هذا النظام  30المنصوص عليها في المادة (
) ألف ريال سعودي أو بهما معًا، األمر الذي سيؤثر  30أو القرارات الصادرة بناًء عليه بالسجن مدة ال تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة ال تزيد على (

 بشكل سلبي وجوهري على وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

ة أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك االنتشار العالمي المستمر بتفشي األمراض المعديالمخاطر المتعلقة   56.1.2

 )19 - جائحة فيروس كورونا (كوفيدل
) المستجد والذي  19-نظرًا للتأثيرات السلبية على اقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي ككل الناتجة عن تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد

م بداية من الصين ومن ثم في جميع انحاء العالم، وماصاحب ذلك من القرارات الصادرة من الجهات  2019هر ديسمبر  بدأ بالتفشي منذ أواخر ش
- تجد (كوفيدالمختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن اإلجراءات اإلحترازية والتدابير الوقائية للتصدي والحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا المس

لى سبيل المثال ال الحصر: بحظر التجول الجزئي أو الكامل في بعض مدن ومحافظات المملكة وإغالق مراكز التسوق ومعارض  )، والتي تقتضي ع 19
البيع بالتجزئة وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات أو الزام بعضها بالعمل عن بعد وغير ذلك، وتعليق جميع رحالت الطيران الداخلي  

وفرض قيود مؤقتة على جميع   رة والقطارات، وتعليق الدخول ألغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي من خارج المملكة والحافالت وسيارات األج
شطة  الحجاج والمعتمرين المقيمين في المملكة لمنعهم من زيارة مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وإغالق المجمعات التجارية وجميع األن

 داخلها باستثناء محال بيع المواد الغذائية والصيدليات.  

) ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية  COVID-19ها على سبيل المثال فيروس كورونا (كما سيترتب على تفشي أي مرض من األمراض المعدية من
)MERS) وفيروس االنفلونزا (HINI) ومتالزمة العدوى التنفسية الحادة (SARS  في منطقة الشرق األوسط أو أي منطقة أخرى أثر سلبي وجوهري (

 على اقتصاد المملكة وعمليات الشركة. 
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اءات آثار ســـلبية وجوهرية على االقتصـــاد الســـعودي وعلى ثقة المســـتثمرين واألعمال لفترة يصـــعب التنبؤ بها، مما ســـيؤثر  كما ســـيكون لهذه اإلجر 
كما أنه وفي ظل إنتشار فيروس كورونا    بدوره وبشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

)COVID-19  تفشــــــــــــي أي أمراض معدية أخرى في المملكة وفي باقي دول العالم، فإن الشــــــــــــركة ســــــــــــتكون معرضــــــــــــة لمخاطر انقطاع  ) أو في حال
ن في األعمال، وبشــــــكل خاص قد يكون هنالك تعليق او تأخير أو التأثير ســــــلبيًا على بعض المواد األولية التي تشــــــتريها الشــــــركة من موردين خارجيي

 لبيًا على استمرار العمليات اإلنتاجية لمصنع الشركة. دول متأثرة بالفيروس، مما سيؤثر س

االشتراطات الصحية لمساكن العمالة، ويوجد منطقة خدمات عاملين داخل موقع المصنع    واإلسكان  كما اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية
المملكة. وذلك ضــــــمن االجراءات االحترازية لمنع    ويوجد لدى الشــــــركة مباني خاصــــــة إلســــــكان العاملين داخل مواقع المشــــــاريع في مختلف مناطق

مترًا  12) المســـــتجد والتي تتضـــــمن على ســـــبيل المثال ال الحصـــــر أن يتم تخصـــــيص للعامل الواحد مســـــاحة  19-انتشـــــار جائحة فيروس كورونا (كوفيد
فة تعقيم، واعتمادها كمدخل ومخرج وحيد لكافة  مربعًا من السـكن، بحيث يكون التباُعد الجسـدي مناسـبًا، وال يؤدي إلى نقل أي عدوى، وإنشـاء غر 

هم الكامل من خالل هذه الغرفة، وتركيب أجهزة تعقيم داخل جميع باصـــــــات العمال الســـــــتخدامه كن، وتعقيم جميع العاملين لِزيِّ ا بعد ُمرتادي الســـــــَّ
ــتارة هوائية، باإلضـــافة إلى الصـــعود للباصـــات، كما يتعّين أن ُتفتح أبواب مداخل الســـكن الخارجية وُتغلق بشـــكل أوتومات يكي، وأن تكون مزّودة بسـ

ص للعمالة القادمة حديثًا من خارج المملكة، أو العمالة التي تظهر عليها أية عالمات مرضـــــــــية، وتوّفر الم طهرات  توّفر غرِف عزل منفصـــــــــلة، ُتخصـــــــــّ
ية والمعّدة لالســــتخدام مرًة واحدة، والتعاقد مع شــــركة  وأدوات التعقيم في كافة مرافق الســــكن، فضــــًال عن الكمامات والقفازات الصــــحية الواق

صــة لمكافحة آفات الصــحة داخل الســكن،   صــة للنظافة وَجْمع النفايات داخل الســكن ونقلها إلى المردم البلدي، والتعاقد مع شــركة متخصــّ متخصــّ
ح تطهير األســــطح بالمطهرات بشــــكل  باإلضــــافة إلى الفحص الدوري لحرارة األفراد بواســــطة ميزان الحرارة الليزري بعد التعقي م، وتوّفر جدول ُيوضــــّ

 .دوري، وجدول لمتابعة تنظيف وتطهير دورات المياه وصنابيرها

بغرامٍة مالية   -سـواًء أكان شـخصـًا ذا صـفة طبيعية أو معنوية   -كما أكدت الئحة االشـتراطات الصـحية لمسـاكن العمالة أنه ُيعاَقب صـاحُب العمل  
ف ريال، وال تزيد على عشـــرة آالف ريال، عند مخالفة أّي شـــرط من الشـــروط الصـــحية لمســـاكن العمال داخل العمران، وتتعّدد  ال تقّل عن خمســـة آال

ة لمســــاكن  الغرامة بتعّدد الُمخالفة، ويجوز مضــــاعفة الحّد األعلى للمخالفة في حال تكرار ارتكابها. وفي حال لم تلتزم الشــــركة باالشــــتراطات الصــــحي
ها ســــــــــــتكون معرضــــــــــــة للغرامات والعقوبات المذكورة أعاله، كما أنه في حال إصــــــــــــابة أي من العاملين المقيمين في ســــــــــــكن العاملين  العمالة، فإن

بفيروس كورونا، فإن ذلك قد يتســــــــــــــبب في نقل العدوى إلى العاملين في ســــــــــــــكن العمال أو الموظفين في المصــــــــــــــنع، مما قد يؤدي إلى تعطل 
منتجات الشركة إلى عمالئها في المواعيد المتفق عليها، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وبشكل جوهري على   عملية اإلنتاج والتأخر بتسليم

 أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ــابة موظفي الشـــــــــركة بأي من هذه األمراض، فســـــــــيؤدي ذلك نقص في  ــار العدوى وإصـــــــ عدد الموظفين في كافة إدارات كما أنه وفي حال إنتشـــــــ
الشركة بما في ذلك في إدارات التشغيل أو سيؤدي إلى تقليص عدد ورديات العمل أو ساعات العمل، مما مــــن شــــأنه أن يعطــــل عمليات الشركة  

ــــــــورة    التشغيلية ويضعــــــف قدرتهــــــا علــــــى تقديم خدماتها ومنتجاتها واستكمال تطوير أو إنجاز مشاريعها او إنتــــــاج كميــــــات ــــــــات بصــــ كافيــــــة مــــــن المنتجــــ
ــــــــتمرة أو اإللتزام بمتطلباتها التعاقدية. فيروس كورونا، إال أن أداء الشركة لم يتأثر بشكل سلبي، حيث ارتفعت إيرادات   وعلى الرغم من إنتشار  مســــ

مع العلم ) مليون ريال ســـــعودي.  205.05م التي بلغت (2019م مقارنة بإيرادات العام 2020) مليون ريال ســـــعودي في عام 527.02الشـــــركة إلى (
) ريال ســـــعودي، إال أن ذلك لم 217,691,324م بقيمة (2020أنه بســـــبب الجائحة فقد تجاوزت اإللتزامات المتداولة األصـــــول المتداولة خالل العام  

ء حتى تاريخ هذه النشـــــــــــــرة فإن الشـــــــــــــركة اليمكنها  . وحيث أنه اليوجد تاريخ متوقع إلنتهاء هذا الوبايؤثر على قدرة الشـــــــــــــركة على اإليفاء بإلتزاماتها  
  ضـــــــمان عدم تأثر عملياتها أو تقدير حجم الخســـــــائر الناجمة عن هذه الجائحة وتبعاتها في المســـــــتقبل مما ســـــــيؤثر ســـــــلبًا وبشـــــــكل جوهري على أعمال

 الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية. 

 لعمالتالمخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف ا  57.1.2
وشراء المصاعد وبعض    بتوريدوذلك فيما يتعلق  ،األمريكي  الدوالر سيما  ال السعودي،  الريال غير  لعمالت  الشركة معامالت بعض تخضع 

  الجداول توضح . و السعودي بالريال   منتجاتها جميع ببيع  الشركة   تقوم  كمااآلالت والمعدات وبعض المواد األولية الداخلة في اإلنتاج الصناعي، 
 : للعمالت وفقاً  الشركة  تعامالت أدناه

 
 للعمالت فيما يتعلق بشراء بتوريد وشراء بعض المنتجات والمواد األولية واألصول الثابتة تعامالت الشركة وفقًا : 19الجدول رقم 

 العملة
 م 2021سبتمبر  30 م 2020ديسمبر  31 م 2019ديسمبر  31
المشتريات  

 (ريال سعودي)
نسبة من تكلفة 

 اإليرادات (%) 
المشتريات (ريال  

 سعودي)
نسبة من تكلفة 

 اإليرادات (%) 
المشتريات (ريال  

 سعودي)
نسبة من تكلفة 

 اإليرادات (%) 
 67.33% 318,590,254 109.68% 461,991,923 161.01% 250,829,905 الريال السعودي
 1.34% 6,322,161 0.43% 1,815,863 0.19% 303,098 الدوالر األمريكي

% 0.00 0 عمالت أخرى  0 0.00 %  0 %0.00 
% 161.20 251,133,003 اإلجمالي  463,807,786 110.11 %  324,912,415 68.67 %  

 المصدر: الشركة 

  الشـــــــــركة عرضـــــــــة للتأثر بمخاطر التغيرات في صـــــــــرف العمالت األجنبية فيما يتعلق بالتزاماتها ومصـــــــــروفاتها المرتبطة بعملة غير عملة المملكة. إن
ريال ســـــعودي   3.75مريكي بســـــعر صـــــرف يقدر ب  ألر االوكجزء من ســـــياســـــة المملكة، فإن الريال الســـــعودي، حتى تاريخ هذه النشـــــرة، مربوط بالدو

مريكي، وقد تؤدي التقلبات في قيمة  ألر االيوجد تأكيدات على ثبات ســـــــــعر صـــــــــرف الريال الســـــــــعودي مقابل الدو  الأنه  الر أمريكي، إالدو  1مقابل  
ن ســـعر صـــرف الريال الســـعودي  فإ  لالمعامالت، وفي المقاب  تكاليف جنبية التي تســـتخدمها الشـــركة إلى زيادةألت االالريال الســـعودي مقابل العم

قــد تؤدي التقلبــات في قيمــة الريــال الســـــــــــــــــعودي مقــابــل   عليــهو ،في أي وقــت   للتقلبــاتيخضـــــــــــــــــع لعوامــل العرض والطلــب ومعرض    يوروام الأمــ
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ــترليني  والجنيةمريكي واليورو  ألر االالدو  ســـــــــيما  الجنبية (ألت االالعم ــلباً   التأثير إلى )اإلســـــــ ومركزها    الشـــــــــركة  عمليات  نتائج  على  جوهري  وبشـــــــــكل  ســـــــ
 .قعاتها المستقبليةالمالي وتو

 

 العالقة  ذات األطراف  مع المخاطر المتعلقة بالمعامالت 58.1.2
وتسوية  ، ومصاريف باالنابة ،  وتمويلية  تجارية  تتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة تتمثل في كل من تعامالت

   . المرتبطة (الشقيقة) والزميلةومساهميها وشركاتها   وأعضاء مجلس اإلدارة  التي تتم بين الشركة أرصدة

%) من إجمالي  4.27) ريال سعودي شكلت مانسبته (19,474,386بلغت إجمالي قيمة التعامالت المستحقة من أطراف ذات عالقة ماقيمته (
والتعاقدات   التعامالت  (قيمة  إجمالي  1.27ومانسبته  من  األصول%)  في  ل   رصيد  المنتهية  المالية  وماقيمته    م،2019ديسمبر    31لسنة 

  %) من إجمالي رصيد األصول 2.98ومانسبته (  %) من إجمالي قيمة التعامالت والتعاقدات 5.08) ريال سعودي شكلت مانسبته (50,379,554(
(  ،م 2020ديسمبر    31المالية المنتهية في  للسنة   التعامالت  0.40ته () ريال سعودي شكلت مانسب3,387,937وماقيمته  %) من إجمالي قيمة 

   م. 2021سبتمبر  30 المنتهية في %) من إجمالي رصيد األصول للفترة المالية 0.17ومانسبته (والتعاقدات  

%) من إجمالي  0.51) ريال سعودي شكلت مانسبته (5,055,015أطراف ذات عالقة ماقيمته (  إلى كما بلغت إجمالي قيمة التعامالت المستحقة  
كما ال يوجد أي    ،م 2020ديسمبر    31لسنة المالية المنتهية في  %) من إجمالي رصيد االلتزامات ل0.41ومانسبته (ة التعامالت والتعاقدات  قيم

   م.2021سبتمبر  30 الفترة المنتهية في خالل و  م2019ديسمبر   31في تعامالت مستحقة إلى أطراف ذات عالقة خالل السنة المالية المنتهية 

  ديسمبر   31والسنة المنتهية في    م2019ديسمبر    31ويبين الجدول التالي التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية في   
 م: 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةوفترة  م2020

 قةالمعامالت مع األطراف ذات العال: 20الجدول رقم 
 م 2019ديسمبر  31المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية المنتهية في 

مبالغ مستحقة من 

 أطراف ذات عالقة 
 طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 

إجمالي قيمة 

 التعامالت 

 الرصيد 

  31كما في 

 م 2019ديسمبر 

النسبة من إجمالي قيمة 

العقود والتعامالت خالل  

 العام (%) 

النسبة من إجمالي  

األصول خالل العام  

 (%) 

 مرتبطة   شركة العقارية آيار شركة
  مدفوعة مصروفات

 بالنيابة 
169,673 5,000,000 %0.04 %0.01 

  صبا شركة مصنع

 الدولية
 مرتبطة   شركة

  مدفوعة مصروفات

 بالنيابة 
0 6,196,824 %0.00 %0.00 

 مرتبطة   شركة التقني  اإلبداع شركة
 نتيجة الرصيد تسوية

 الشركة  إقفال
0 49,224 %0.00 %0.00 

  اوبال مؤسسة

  للحراسات الجزيرة 

 االمنية 

  مدفوعة مصروفات مرتبطة   شركة
 بالنيابة 

2,119,636 3,391,664 %0.46 %0.14 

  عبدالعزيز  سليمان

 الباتلي 
 مساهم

  مدفوعة مصروفات

 بالنيابة 
0 20,208 %0.00 %0.00 

 مساهمين  مساهمين آخرين  
 ومصروفات أرباح توزيع

 باإلنابة  مدفوعة
17,185,077 30,000,361 %3.77 %1.12 

 1.27% 4.27% 44,658,281 19,474,386 اإلجمالي

 

مبالغ مستحقة إلى  

 جهات ذات عالقة

 

 طبيعة العالقة 

 

 طبيعة التعامل 

إجمالي قيمة 

 التعامالت 

 الرصيد 

  31كما في 

 م 2019ديسمبر 

النسبة من إجمالي قيمة 

العقود والتعامالت خالل  

 العام (%) 

النسبة من إجمالي  

اإللتزامات خالل العام  

 (%) 

 0.00% 0.00% 42,961,472 0 - مساهمين  مساهم  18عدد 

 0.00% 0.00% 42,961,472 0 اإلجمالي

 م 2020ديسمبر  31المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنة المالية المنتهية في 

مبالغ مستحقة من 

 جهة ذات عالقة
 طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 

إجمالي قيمة 

 التعامالت 

 الرصيد 

  31كما في 

 م 2020ديسمبر 

النسبة من إجمالي قيمة 

العقود والتعامالت خالل  

 العام (%) 

النسبة من إجمالي  

األصول خالل العام  

 (%) 

 عبدالعزيز سعود

 العريفي 
 قربى ذوي

دفعة مقدمة تم دفعها 

م عن  2020خالل العام 

عقد مع شركة االتحاد  

للخرسانة الجاهزة  

والمنتجات االسنتمية  

م،  2020والموقع في عام 

ولم يتم التوريد حتى  

تاريخه لتاخر االعمال  

7,500,000 7,500,000 %0.76 %0.44 
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تاجيل بدء المشروع من 

قبل الشركة ليبدأ في  

 م.  2022العام 

  صبا شركة مصنع

 الدولية
 0.00% 0.00% 6,196,824 0 بالنيابة مصروفات مرتبطة

  عبدالعزيز  سليمان

 الباتلي 
 0.00% 0.00% 22,850 0 بالنيابة مصروفات مساهم

  أوبال مؤسسة

  للحراسات الجزيرة 

 األمنية 

 0.05% 0.20% 4,303,389 911,725 بالنيابة مصروفات مرتبطة

 المساهمين الشركة  مساهمين

  ارصدة تسوية

 المدينة المساهمين

  بين فيما والدائنة

 مقابل المساهمين

 فيماه وشراء بيع تنازالت

 حصص تعديل وتم بينهم

 للمساهمين  المال راس

 المعامالت هذه على بناء

41,967,829 0 %4.24 %2.48 

% 5.08 18,023,063 50,379,554 اإلجمالي  2.98 %  

مبالغ مستحقة إلى  

 ذات عالقةجهات 
 طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 

إجمالي قيمة 

 التعامالت 

 الرصيد 

  31كما في 

 م 2020ديسمبر 

النسبة من إجمالي قيمة 

العقود والتعامالت خالل  

 العام (%) 

النسبة من إجمالي  

اإللتزامات خالل العام  

 (%) 

  للخدمات   لدن  شركة

 اللوجيستية
 0.0005% 0.001% 5,791 5,791 بالنيابة مصروفات زميلة شركة

 شركة مرتبطة  العقارية آيار شركة

  ومصاريف تمويل

  الرصيد لتسوية مدفوعة

  الحصول مقابل المستحق

 اخرى  عقود على

)5,000,000 ( 0 %0.50 %0.401 

 شركة مرتبطة  التقني  االبداع شركة
 نتجية الرصيد تسوية

   الشركة اقفال
)49,224 ( 0 %0.005 %0.004 

 % 0.41 % 0.51 5,791 5,055,015 اإلجمالي

 م 2021سبتمبر   30المعامالت مع األطراف ذات العالقة للفترة المالية المنتهية في 

مبالغ مستحقة من 

 جهة ذات عالقة
 طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 

إجمالي قيمة 

 التعامالت 

 الرصيد 

  30كما في 

 سبتمبر 

النسبة من إجمالي قيمة 

والتعامالت خالل  العقود 

 الفترة (%) 

النسبة من إجمالي  

األصول خالل العام  

 (%) 

  صبا شركة مصنع

 الدولية
 0.00% 0.00% 6,196,824 0 بالنيابة مصروفات مرتبطة  شركة

  أوبال مؤسسة

  للحراسات الجزيرة 

   األمنية

 0.14% 0.328%  7,100,266  2,796,877 بالنيابة مصروفات مرتبطة  شركة

 0.02% 0.041% 350,000 350,000 بالنيابة مصروفات مساهم العريفي  سعد عمر

 0.01% 0.023% 200,000 200,000 بالنيابة مصروفات  مساهم   العريفيسعد  خالد

 عبدالعزيز سعود

 العريفي 
 عالقة ذو طرف

عبارة عن دفعة مقدمة  

تم دفعها في  

م عن عقد مع  2/1/2020

شركة االتحاد للخرسانة  

الجاهزة والمنتجات 

االسنتمية موقع في 

م ولم يتم 1/1/2020

التوريد حتى تاريخه لتاخر 

االعمال بسبب ازمة 

كورونا وتاجيل بدء  

المشاريع في منطقة 

مكة ومن المتوقع البدء  

بها في الربع الرابع من 

 م. 2022العام 

0 7,500,000 %0.000 %0.00 
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  للخدمات   لدن  شركة

 اللوجستية
 0.002% 0.004% 33,060 33,060 بالنيابة مصروفات شقيقة

 0.0004% 0.001% 8,000 8,000 بالنيابة مصروفات شقيقة الثالثة النحالت شركة

 0.17% 0.40% 21,388,150 3,387,937 اإلجمالي

مبالغ مستحقة إلى  

 جهات ذات عالقة
 طبيعة التعامل  طبيعة العالقة 

إجمالي قيمة 

 التعامالت 

 الرصيد 

  30في كما 

 م 2021سبتمبر 

النسبة من إجمالي قيمة 

العقود والتعامالت خالل  

 الفترة (%) 

النسبة من إجمالي  

اإللتزامات خالل العام  

 (%) 

  اليوجد

 . اإلدارة ومعلوماتم 2021  سبتمبر 30لفترة الستة أشهر المنتهية في القوائم المالية المفحوصة و م2020 ديسمبر 31 في المنتهية المالية للسنة للشركة المراجعة المالية القوائم: المصدر
 

مع اإلشارة إلى أنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة على جميع التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة الموضحة في الجدول  
 أعاله وفق ماهو موضح في الجدول أدناه:  

 القةتفاصيل العقود المبرمة التعامالت مع األطراف ذات الع: 21الجدول رقم 

 تاريخ موافقة الجمعية  تفاصيل العقود والتعامالت الجهة 

 صبا الدولية  مصنع  شركة

شركة   • عن  نيابة  باإلنابة  مدفوعة  مصروفات  عن  عبارة 

 مصنع شركة صبا الدولية . 

عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب/ ناصر سعد سعود  •

الدولية.   صبا  مصنع  شركة  في  حصة  يملك  مع العريفي 

اإلشارة إلى أن المساهم/ ناصر سعد سعود العريفي يملك  

%) من إجمالي رأس مال شركة لدن لالستثمار 32.54نسبة (

بشكل غير مباشر من خالل ملكيته في كل من شركة أعشار  

 شركة العاديات لالستثمار. لالستثمار و

الثاني من   من • الربع  الرصيد خالل  أن يتم تصفية  المتوقع 

 م. 2022العام 

تاريخ • في  المنعقدة  العادية  العامة    ـ ه1443/ 09/02  الجمعية 

الظاهر رصيدها في السنة   للتعامالتم)  09/2021/ 16(الموافق  

في   المنتهية  للعام  2020ديسمبر    31المالية  وتمديدها  م 

 م. مع اإلشارة إلى أن التعامالت تخص سنوات سابقة.  2021

مؤسسة أوبال الجزيرة  

 للحراسات األمنية

شركة   • عن  نيابة  باإلنابة  مدفوعة  مصروفات  عن  عبارة 

 شقيقة . 

ر سعد سعود عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب/ ناص •

 العريفي يملك مؤسسة أوبال الجزيرة للحراسات األمنية. 

نسبة  • يملك  العريفي  سعود  سعد  ناصر  المساهم/ 

لالستثمار 32.54( لدن  شركة  مال  رأس  إجمالي  من   (%

بشكل غير مباشر من خالل ملكيته في كل من شركة أعشار  

 لالستثمار وشركة العاديات لالستثمار.

يتم    من • أن  الثاني من المتوقع  الربع  الرصيد خالل  تصفية 

 م. 2022العام 

تاريخ   • في  المنعقدة  العادية  العامة    ـ ه1443/ 09/02الجمعية 

للتعامالت عن السنة المالية المنتهية م)  2021/ 16/09(الموافق  

 م.2021م وتمديدها للعام 2020ديسمبر  31في 

 سعود عبدالعزيز العريفي 

م عن  2020عبارة عن دفعة مقدمة تم دفعها خالل العام   •

والمنتجات  الجاهزة  للخرسانة  االتحاد  شركة  مع  عقد 

م، ولم يتم التوريد حتى 2020االسنتمية والموقع في عام 

الشركة   المشروع من قبل  بدء  تاجيل  لتاخر االعمال  تاريخه 

 م.  2022ليبدأ في العام 

صلة قرابة بعدد من   له  السيد/ سعود عبدالعزيز العريفي •

أعضاء مجلس اإلدارة وبعض المساهمين، مع اإلشارة إلى  

شركة   في  شريك  العريفي  عبدالعزيز  سعود  السيد/  أن 

 ية. تاالتحاد للخرسانة الجاهزة والمنتجات االسمن

تاريخ   • في  المنعقدة  العادية  العامة    ـ ه1443/ 09/02الجمعية 

للتعامالت عن السنة المالية المنتهية م)  2021/ 16/09(الموافق  

 م.2021م وتمديدها للعام 2020ديسمبر  31في 

شركة لدن للخدمات  

 اللوجستية

 عبارة عن مصروفات باإلنابة نيابة عن شركة زميلة . •

• ) نسبة  تملك  لالستثمار  لدن  لدن  60شركة  شركة  من   (%

 للخدمات اللوجستية.

العامة • تاريخ    الجمعية  في  المنعقدة    ـ ه1443/ 09/02العادية 

للتعامالت عن السنة المالية المنتهية م)  2021/ 16/09(الموافق  

 م.2021م وتمديدها للعام 2020ديسمبر  31في 

 شركة اإلبداع التقني 

ــركة اإلبداع التقني  • ــ ـ ــالح شـ ــ ـ ــركة لصـ ــ ـ دفع مبلغ من قبل الشـ

 التقني.لتسوية رصيد نتيجة إلقفال شركة اإلبداع 

شــركة لدن لالســتثمار كانت تملك حصــة في شــركة اإلبداع   •

ــركة اإلبداع   ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفية شـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلى أنه تم تصـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التقني، مع اإلشـ

 التقني . 

تاريخ   • في  المنعقدة  العادية  العامة    ـ ه1443/ 09/02الجمعية 

للتعامالت عن السنة المالية المنتهية م)  2021/ 16/09(الموافق  

 م.2021للعام م وتمديدها  2020ديسمبر  31في 

 شركة آيار العقارية  
ــروفات مدفوعة • ـــ ــركة  مصـ ــ ـ ــركة    من قبل الشـ ــ ـ بالنيابة عن شـ

  .آيار العقارية

العام • تاريخ  الجمعية  في  المنعقدة  العادية    ـ ه1443/ 09/02ة 

للتعامالت عن السنة المالية المنتهية م)  2021/ 16/09(الموافق  

 م.2021م وتمديدها للعام 2020ديسمبر  31في 
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 تاريخ موافقة الجمعية  تفاصيل العقود والتعامالت الجهة 

تســوية رصــيد مســتحق لشــركة لدن لالســتثمار مقابل تنازل  •

عن عقد لصـــالح شـــركة لدن لالســـتثمار شـــركة آيار العقارية  

ــي المقامة عليها  إيجار أ ــي تم توقيعه مع مالك األراضـــ راضـــ

والواقعـــة في حي  التـــأجير  بغرض  النرجس  ــــروع فلـــل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مشـ

) "ملخص  45النرجس بمدينة الرياض (فضـًال راجع الجدول (

الفرعي   ــــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ القسـ النرجس" في  ــــتئجـــار أرض حي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ عقـــد 

ــــرة،  3.14.1( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــتئجـار العقـارات" من هـذه النشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) " عقود اسـ

ــتأجرة" من  2.4.3وراجع القســـــم الفرعي ( ــ ) "العقارات المسـ

 هذه النشرة).  

مجلس اإلدارة والعضو المنتدب/ ناصر سعد سعود  عضو •

العريفي كان لديه شراكات استثمارية في بعض المشاريع  

العقارية مع شركة آيار العقارية وتم تصفيتها والتوجد أي 

العقارية والأي طرف ذو عالقة من   آيار  بين شركة  عالقة 

 شركة لدن لالستثمار كما في تاريخ هذه النشرة. 

 سليمان عبدالعزيز الباتلي  

ــركة مصــــروفات مدفوعة • ــيد/    من قبل الشــ بالنيابة عن الســ

   سليمان عبدالعزيز الباتلي.

 .م2021  العام من  الرابع  الربع في  الرصيد  تسوية مت •

ــــليمـان عبـدالعزيز   • ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــو مجلس اإلدارة/ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــاهم وعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المسـ

ــــو مجلس إ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــب عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــغــل منصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والرئيس    دارةالبــاتلي يشـ

 التنفيذي لشركة لدن لالستثمار. 

ــر الباتلي • ــ ـ ــليمان عبدالعزيز ناصـ ــ ـ ـــــاهم/ سـ ــبة    يملك المسـ ــ ـ نسـ

ــتثمار كما 4.36( ــ ـ ـ ــركة لدن لالسـ ــ ـ ـ %) من إجمالي رأس مال شـ

 في تاريخ هذه النشرة.  

تاريخ   • في  المنعقدة  العادية  العامة    ـ ه1443/ 09/02الجمعية 

الظاهر رصيدها في السنة   للتعامالتم)  09/2021/ 16(الموافق  

في   المنتهية  للعام  2020ديسمبر    31المالية  وتمديدها  م 

 م. مع اإلشارة إلى أن التعامالت تخص سنوات سابقة.  2021

ه  25/01/1443  الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في تاريخ •

 . م) 02/09/2021(الموافق 

إبراهيم فهد محمد 

 العساف  

 توقيع عقد ايجار مجمع جزاال السكني   •
 توقيع عقد ايجار مجمع سي شور السكني  •
 تمتلك شركة لدن حصة في صندوق مشاركة  •
خاص بمجمع اجزاال السكني، بين  توقيع عقد إيجار •

صندوق مشاركة ريت، وشركة النحالت الثالث ، حيث أن 
الرئيس   السيد/ إبراهيم فهد العساف يشغل منصب

مجلس اإلدارة لشركة مشاركة المالية  وعضو  التنفيذي
 (مدير صندوق صندوق مشاركة ريت) 

تم عقد إيجار لمجمع سي شور السكني، بين صندوق  •
مشاركة ريت، وشركة بلت للمقاوالت وهي شركة تابعة 

لشركة لدن لالستثمار حيث أن السيد/ إبراهيم فهد  
وعضو مجلس   الرئيس التنفيذي العساف يشغل منصب

 ة مشاركة المالية  اإلدارة لشرك
تمتلك شركة لدن لالستثمار حصة في صندوق مشاركة  •

 ريت.
يمتلك المهندس ناصر بن سعد العريفي (العضو المنتدب  •

لشركة لدن لالستثمار) حصة في شركة أرماس المحدودة، 
والتي يشغل األستاذ ابراهيم العساف منصب رئيس  

 مجلس إدارتها.  

  ـ ه1443/ 25/01الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في تاريخ  •

 م). 02/09/2021(الموافق 

 

 عمر سعد العريفي  

بالنيابة عن السيد/   من قبل الشركة مصروفات مدفوعة •
 عمر سعد العريفي. 

%) من 2.45يملك المساهم/ عمر سعد العريفي نسبة ( •
إجمالي رأس مال شركة لدن لالستثمار كما في تاريخ هذه 

 النشرة.  
 م. 2021تم تسوية الرصيد في الربع الرابع من العام  •

  ـ ه1443/ 25/01الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في تاريخ  •

 م). 02/09/2021(الموافق 

 خالد سعد العريفي  

بالنيابة عن السيد/   من قبل الشركة مصروفات مدفوعة •
 خالد سعد العريفي. 

%) من 4.66يملك المساهم/ عمر سعد العريفي نسبة ( •
إجمالي رأس مال شركة لدن لالستثمار كما في تاريخ هذه 

 النشرة.  
 م. 2021تم تسوية الرصيد في الربع الرابع من العام  •

  ـ ه1443/ 25/01الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في تاريخ  •

 م). 02/09/2021(الموافق 
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 تاريخ موافقة الجمعية  تفاصيل العقود والتعامالت الجهة 

 شركة النحالت الثالثة

ــروفات مدفوعة • ـــ ــركة  مصـ ــ ـ ــركة    من قبل الشـ ــ ـ بالنيابة عن شـ

 النحالت الثالثة. 

ـــبة ( • ـ ـــتثمار كانت تملك نسـ ـ ــــركة لدن لالسـ %) في 100.00شـ

بــالتخــارج في العــام   ــــركــة النحالت الثالثــة قبــل أن تقوم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ شـ

 م.  2021

 .  م2021  العام من  الرابع  الربع في  الرصيد  تسوية مت •

  ـ ه1443/ 25/01الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في تاريخ  •

 م). 02/09/2021(الموافق 

 مساهمين آخرين 

ــــاهمين المدينة والدائنة فيما بين   • ـ ـ ـ ـ ـ ـــــدة المسـ ـ ـ ـ ـ ـــــوية ارصـ ـ ـ ـ ـ تسـ

ــراء فيماه بينهم وتم  ــ ـ ـ ـ ـــــاهمين مقابل تنازالت بيع وشـ ـ ـ المسـ

ـــــاهمين بنـاء على هـذه  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــص راس المـال للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تعـديـل حصـ

 المعامالت

تاريخ   • في  المنعقدة  العادية  العامة    ـ ه1443/ 09/02الجمعية 

للتعامالت عن السنة المالية المنتهية م)  2021/ 16/09(الموافق  

 م.2021م وتمديدها للعام 2020ديسمبر  31في 

 المصدر: الشركة 

ت  ويجب أن تخضع جميع التعامالت مع األطراف ذات العالقة لموافقة مجلس اإلدارة والجمعية العامة العادية للشركة وفي حال وجود أية تعامال
مع أطراف ذات عالقة مستقبلية فسيتم عرضها على أقرب جمعية عامة، وفي حال عدم موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التعامالت،  

 الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غير ذوي العالقة للتعامل معهم على تنفيذ األعمال المسندة إلى أطراف ذوي عالقة.  فستضطر 

كة  إن عدم قدرة الشـــركة على تجديد أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أو تجديدها بشـــروط ال تناســـب الشـــركة أو في حال تعذر على الشـــر 
ــلبًا وبشـــكل جوهري على أعمال الشـــركة ووضـــعها المالي  إيجاد بديل مناســـب لألط راف ذات العالقة خالل فترة زمنية معقولة، فإن ذلك ســـيؤثر سـ

فإن ونتائج عملياتها وتوقعاتها المســــتقبلية. كما أنه في حال لم تتم التعامالت مع األطراف ذات العالقة في المســــتقبل على أســــس تجارية بحتة  
 هري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جو

باإلضافة إلى ذلك، قد تتعامل الشركة مستقبًال مع أطراف ذات عالقة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية بشكل مسبق.  

لجمعية العامة العادية على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات  ) من نظام الشركات، فإنه يجب الحصول على موافقة ا71ووفقًا للمادة (

العالقة بشكل مسبق. وعليه، فإن الشركة معرضة للحصول على مخالفات لألحكام والقواعد اإللزامية لنظام الشركات وبالتالي الحصول على  

) ريال سعودي، وتضاعف تلك العقوبات في حال  500,000) إلى (213غرامات وعقوبات والتي قد تصل حسب نظام الشركات الحالي (المادة 

)، كما أنه قد تتعرض  214تكرار المخالفات خالل ثالث سنوات من تاريخ الحكم عليه بتلك المخالفات وذلك حسب نظام الشركات الحالي (المادة 

كورة أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال  الشركة لخطر الطعن في مثل هذه التعامالت أو إبطالها. وسيكون لوقوع أي من الحاالت المذ

 الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية 

 ةخيص الصناعياالمخاطر المتعلقة بسحب التر  59.1.2
ركة  نشاطها بموجب الترخيص الصناعي الخاص بمصنع بلت لأللمنيوم (فرع ش  الشركة من خالل فروع شركة بلت للمقاوالت (شركة تابعة)تمارس  

(الموافق    ـه29/06/1442) وتاريخ  421101110339بلت للمقاوالت وهي شركة تابعة) الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية بقرار رقم (
الخاص بمصنع بلت لتقنية البناء    م)، والترخيص الصناعي 11/02/2024(الموافق    ـهـ01/08/1445م) والذي تنتهي صالحيته بتاريخ  11/02/2021

) تابعة) الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية بقرار    ـ ه05/03/1443) وتاريخ  43110111998(فرع شركة بلت للمقاوالت وهي شركة 
بتاريخ  11/10/2021(الموافق   تنتهي صالحيته  والذي  الصناعي11/10/2022(الموافق    ــه15/03/1444م)  والترخيص  بلت    م)،  بمصنع  الخاص 

تابعة)  شركة  وهي  للمقاوالت  بلت  شركة  (فرع  الصنع  مسبقة  رقم   للحوائط  بقرار  المعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  قبل  من  الصادر 
وتاريخ  431101116678( بتاري18/01/2022(الموافق    ـه15/06/1443)  م)،  18/01/2023(الموافق    ـهـ25/06/1444خ  م) والذي تنتهي صالحيته 

الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية   الخاص بمصنع دايمات للتصنيع (فرع شركة بلت للمقاوالت وهي شركة تابعة)  والترخيص الصناعي
) رقم  وتاريخ  421102107432بقرار  ب14/10/2020(الموافق    ـه27/02/1442)  صالحيته  تنتهي  والذي  (الموافق    ـهـ29/03/1445تاريخ  م) 

 م). 18/01/2023
.  يجب على الشـــركة االلتزام بالشـــروط والتعليمات التي تفرضـــها وزارة الصـــناعة والثروة المعدنية على الشـــركات التي حصـــلت على تراخيص صـــناعية 

ترخيصــــها تبعًا ألي تعديالت في بياناتها ومن    وعلى كافة الشــــركات الصــــناعية المرخصــــة من وزارة الصــــناعة والثروة المعدنية التقدم بطلب تعديل
ــزام بمطابقــــة المنتجــــات للمواصفــــات والمقاييــــس الم عتمــــدة أو تلك الشروط على سبيل المثال تعديل االسم التجاري أو زيادة عدد العمالة أو االلتــ

النظام العام للبيئة والئحته التنفيذية للمحافظة على البيئة    المواصفــــات المتبنــــاة مــــن الهيئــــة السعودية للمواصفات والمقاييس، وااللتزام بمواد
مات  من التلوث، وااللتزام باألنظمة والتعليمات ولوائح الســـــالمة واألمن الصـــــناعي والصـــــحة العامة وغيرها، وإذا لم تلتزم الشـــــركة بشـــــروط وتعلي

يص الصـــــناعي الخاص بها، وفي حال ســـــحب الترخيص من الشـــــركة  وزارة الصـــــناعة والثروة المعدنية فإنها ســـــتكون معرضـــــة لســـــحب أو تعليق الترخ
فإنه لن يكون باســــــتطاعتها االســــــتمرار في ممارســــــة نشــــــاطها. وســــــيكون لذلك تأثير ســــــلبي وجوهري على أعمال الشــــــركة ونتائج عملياتها ووضــــــعها  

 المالي وعلى توقعاتها المستقبلية وسعر سهمها في السوق.
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 بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمالالمخاطر المتعلقة  60.1.2
 وأعمال التنفيذ والتوريد والصــيانة للمشــاريع والعمليات التشــغيلية وأنظمة  اإلنتاج خطوط وفعالية ســير على عملياتها اســتمرار في الشــركة تعتمد
 بالمعدات المفاجئة واألعطال الطبيعية الكوارث ذلك في بما عوامل لعدة كبيرة نتيجة تشــــــــغيلية لمخاطر عرضــــــــة الشــــــــركة وتعتبر فيها، العمل

 في المخاطر تلك تتســــبب وقد والكهرباء، الطاقة إمداد توقف وقصــــور أداء أو توقف خطوط اإلنتاج وأجهزة الحاســــب اآللي أو الخاصــــة الرئيســــة
 تكبد عليها يترتب مما ،منتجاتها  تســـــــليم  على  الشـــــــركة  وقدرة  اإلنتاج  عملية  تعطل في أو بها، العاملة القوة أو بمرافق الشـــــــركة كبير ضـــــــرر إلحاق

 .المستقبلية وتوقعاتها المالي ووضعها عملياتها ونتائج الشركة أعمال على وجوهري سلبي بشكل التأثير وبالتالي الشركة لخسائر،
 

 المخاطر المرتبطة بزيادة تكاليف اإلنتاج لقطاع التصنيع  61.1.2
وإنتاج األلواح الخرســـــــــانية مســـــــــبقة الصـــــــــنع لتنفيذ المشـــــــــاريع العقارية    من خالل تقنية البناء الحديثة  يعتبر إنتاج ألواح وقوالب وبلوك البوليســـــــــترين

بأنواعها وتكاليفها المرتبطة بالمواد الخام والمتضـمنة على سـبيل   خاصـة بالتكييفوفقًا لتقنية الحديثة في البناء وإنتاج األلومنيوم وإنتاج منتجات  
بطة  المثال ال الحصـــر األنابيب والفلنجات والصـــمامات والتي تعتمد الشـــركة في الحصـــول على جزء منها من أطراف خارجية والتكاليف األخرى المرت

المياة والكهرباء ورسـوم الخدمات وتكاليف العمالة وتكاليف اإلصـالح والصـيانة وأقسـاط  باإلنتاج مثل قيمة اإليجارات وتكاليف اسـتهالك الوقود و
 التأمين عرضــــــــة للتقلبات، فإذا كانت هناك زيادات كبيرة في تكاليف اإلنتاج، فإن ذلك ســــــــيؤثر بشــــــــكل ســــــــلبي وجوهري وبدرجة كبيرة على إيرادات

 توقعاتها المستقبلية.الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها ومركزها المالي و

 المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية 62.1.2
يتضــــــــــــمن عمل الشــــــــــــركة قطاع التصــــــــــــنيع لعدد من المنتجات والمواد الداخلة في القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري وعمليات التصــــــــــــنيع لهذه  

ـــــوب التـــي قـــد تحـــدث ـــــة بالعيـ ـــــر المتعلقـ ـــــة لبعــــــض المخاطـ أو العيـــوب الناتجـــة مـــن أخطـــاء نتيجـــة   فيهـــا خالل إنتاجهـــا أو نقلهـــا  المنتجات والمواد معرضـ

ات قــد يعرضهــا إلــى ســوء ســلوك أو تصــرف مــن الموظفيــــن، إن أي عيــــوب فــــي المنتجــــات المصنعــــة مــــن قبــــل الشــــركة أو عــــدم التزامهــــا بالمواصفــــ

مطالبتها بشأن المسؤولية عن تلك المنتجات، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على سمعة  مخاطـــــــــر ســـــــــحب منتجاتها من األسواق والمتاجر و

الشركة باإلضافة إلى تكبد الشركة ألي تكاليف أو تعويضات ناتجة عن صدور أي أحكام ضد الشركة تتعلق بأي مطالبات بشأن مسؤولية الشركة  

  ر سلبي وجوهري علـى توقعـات أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي.عن المنتجات المسحوبة من السوق، مماسيكون له تأثي

 المخاطر المتعلقة بالنقل لمنتجات الشركة  63.1.2
تملك الشـــــــــركة أســـــــــطول نقل خاص بها باإلضـــــــــافة إلى االســـــــــتعانة بأطراف خارجية لتقديم خدمات توصـــــــــيل منتجاتها لعمالئها، كما تقوم الشـــــــــركة  

التوصـــيل للعمالء وتتحمل الشـــركة ألي تكاليف مرتبطة بنقل منتجاتها في حال قيامها بتوصـــيل منتجاتها للعمالء، مع اإلشـــارة إلى   بتقديم خدمات

أن الشــــــــركة تقوم بتعويض العميل عن أي تلف في البضــــــــاعة المباعة قبل تســــــــلمها من قبل العميل في حال كان تلف البضــــــــاعة المباعة ناتج عن  

كة. إن أي تعطل في توفر خدمات النقل هذه ســــــــواء بســــــــبب تعطل ألســــــــطول النقل الذي تملكه الشــــــــركة أو بســــــــبب تغيير  إهمال من قبل الشــــــــر 

وقطع  قوانين وأنظمة النقل أو االشـــــــــتراطات النظامية لنقل منتجات الشـــــــــركة أو ارتفاع التكاليف المرتبطة بالنقل مثل تكاليف البنزين والصـــــــــيانة  

تبطة بالنقل ســـــــــــيؤثر بشـــــــــــكل مؤقت على قدرة الشـــــــــــركة على توريد منتجاتها لعمالئها، والذي ســـــــــــيؤثر بشـــــــــــكل ســـــــــــلبي  الغيار وتكاليف العمالة المر 

أي وجوهري على أعمال الشـركة ونتائج عملياتها ووضـعها المالي وعلى توقعاتها المسـتقبلية. كما أن تحمل الشـركة ألي تعويضـات للعمالء مقابل  

ال من قبل الشــــركة ســــيؤدي إلى زيادة المصــــاريف التشــــغيلية، وبالتالي ســــيؤثر بشــــكل ســــلبي وجوهري على تلف في البضــــاعة المباعة نتيجة إلهم

 أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية. 

 م 2021المخاطر المتعلقة بقرار هيئة الموانئ السعودية برفع رسومها بدءًا من يناير  64.1.2
العامة للموانئ الســـــعودية زيادة الرســـــوم التي تتقاضـــــاها من الركاب والســـــفن التي تســـــتفيد من خدماتها، حيث بدأ تحصـــــيل الرســـــوم  قررت الهيئة  

حيث رفعت الهيئة العامة للموانئ الســـــــــــــعودية رســـــــــــــوم ســـــــــــــفن الحاويات التي تفرغ برافعات الحاويات    .2021بالزيادة الجديدة إعتبارًا من أول يناير  

%. كما بلغت رسـوم القدوم  320ريال عن كل رافعة في السـاعة أو جزء من السـاعة بزيادة الرسـوم بنسـبة    6,300ريال إلى   1,500المتخصـصـة من  

 ريال رسوم المغادرة.  100ريال للزيارة الواحدة ألي سفينة، و 100للميناء 

اد البناء من خارج المملكة، فإن زيادة الرسـوم الخاصـة  وحيث أن الشـركة تعتمد على اسـتيراد جزء من منتجات المصـاعد وبعض االكسـسـوارات ومو

فة  بالهيئة العامة للموانئ الســـــــــــعودية ســـــــــــتنعكس بالزيادة على تكاليف منتجات الخدمات األمنية المســـــــــــتودة من خارج المملكة وبالتالي زيادة تكل

 ها المالي وعلى توقعاتها المستقبلية. اإليرادات، والذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضع

 بموسمية أعمال الشركة  المخاطر المتعلقة 65.1.2
يتأثر قطاع الشركة، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق. لذلك، كما وبحكم طبيعة نشاط الشركة، فإن شهر رمضان وفترة  

لق واإلنتاجية  التشغيلية  العمليات  فيها  تقل  الرسمية  التطوير  األعياد  لقطاعات  العمل  تقليل ساعات  إلى  باإلضافة  الشركة  في  التصنيع  طاع 

أي   وجود  الشركة مع  لمنتجات  والمخزون  المشتريات  تكيف مستويات  فإن عدم  لذلك،  والتشغيلة.  والصيانة  واإلنشاءات  العقاري  واالستثمار 
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لى تكبد الشركة إلى تكاليف إضافية خصوصًا تكاليف تخزين  انخفاض حاد في الطلب على منتجات الشركة في السوق، فإن ذلك قد يؤدي إ

يل  إضافية، كذلك فإن تقليل ساعات العمل قد يؤدي إلى التأخر في اإلنتهاء من إنجاز نسب مستهدفة من المشاريع تحت التنفيذ أو خدمات التشغ

لمشاريع و/ او تقديم خذمات الصيانة والتشغيل في وقت  والصيانة، ، كما أن انخفاض الطلب بشكل عام على منتجات الشركة أو االنتهاء من ا

وبالتالي الشركة،  إيرادات  العمل سيؤثر سلبيًا على  لتقليل ساعات  نتيجة  الشركة ونتائج عملياتها    محدد  أداء  التأثير بشكل سلبي وجوهري على 

 ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

 لينالمخاطر المتعلقة بقلة عدد األعضاء المستق 66.1.2
لحالية  تعتمد الشركة على مجلس إدارتها في تسيير أعمال الشركة نظرًا للخبرات العملية التي يمتلكونها، ويتكون مجلس إدارة الشركة في دورته ا

تاريخ   من  بدأت  (14/06/2019(الموافق    ـهـ11/10/1440التي  سبعة  عدد  من  سنوات  ثالث  ولمدة  (7م)  أعضاء  ثالثة  بينهم  من  أعضاء   (3  (

) "مجلس اإلدارة من هذه النشرة)، وحيث أن الشركة حاليًا تلتزم بمتطلبات الفقرة  4.3مستقلين، (لمزيد من المعلومات فضًال راجع القسم رقم (

من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية التي نصت على أن ال يقل عدد أعضاء    )16) من المادة السادسة عشرة ( 3الثالثة (

كمة  مجلس اإلدارة المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر، إال أنه في حال عدم تحقيق الشركة، وعلى الرغم من أن الئحة حو

في السوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرة، إال أنه في حال تطبيقها بشكل إلزامي فإن الشركة  الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة  

دم  ستكون ملزمة بتطبيق جميع المواد اإللزامية فيها، بما في ذلك االلتزام بعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين كما ذكر أعاله، وفي حال ع

للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة السوق المالية، والتي سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال    التزامها بذلك مستقبًال فإنها ستكون عرضة

 الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.  

 المخاطر المرتبطة بزيادة تكاليف اإلنتاج  67.1.2
ج األلومنيوم وإنتاج منتجات خاصة بالتكييف بأنواعها  وإنتاج األلواح الخرسانية مسبقة الصنع وإنتا  يعتبر إنتاج ألواح وقوالب وبلوك البوليسترين

وغيرها    ومواد البناء  وتكاليفها المرتبطة بالمواد الخام والمتضمنة مواد التغليف على سبيل المثال ال الحصر األسمنت والحديد وخام األلومنيوم

ى المرتبطة باإلنتاج مثل قيمة اإليجارات وتكاليف استهالك  والتي تعتمد الشركة في الحصول على جزء منها من أطراف خارجية والتكاليف األخر

زيادات  الوقود والمياة والكهرباء ورسوم الخدمات وتكاليف العمالة وتكاليف اإلصالح والصيانة وأقساط التأمين عرضة للتقلبات، فإذا كانت هناك  

على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها ومركزها المالي  كبيرة في تكاليف اإلنتاج، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري وبدرجة كبيرة  

 وتوقعاتها المستقبلية. 

 استخدام تقنيات البناء الحديثة بالمخاطر المرتبطة  68.1.2
التقليدي إلى  لدعم عملية التحول من البناء    اطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان مبادرة البناء الحديث كجزء من منظومة اإلسكان

وقت  البناء الحديث واالستثمار في التقنيات المتطورة المتعلقة بقطاع اإلنشاءات والعقار وذلك حرصًا على تمكين المواطن من إيجاد مسكن في  

على استخدام    باالتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان  قياسي وبجودة عالية وتكلفة تنافسية. ومن هذا المنطلق، قامت الشركة

الخاصة فقط بمشاريع اإلسكان    وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان  تقنيات البناء الحديثة في تنفيذ مشاريعها السكنية الحالية بالشراكة

، كما قامت  نشرة)) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من هذه ال3) "عقود التطوير" من القسم (3.14.5التنموي (فضًال راجع القسم الفرعي (

" من القسم  الشركات التابعة) "3.12الشركة بإنشاء مصنع بلت لتقنية البناء ومصنع بلت للحوائط مسبقة الصنع (فضًال راجع القسم الفرعي (

عقارية وفقًا لهذه  لتنفيذ المشاريع ال  منتجات بواسطة تقنيات البناء الحديثة  ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من هذه النشرة)، إلنتاج 3(

البناء. الحديثة في  الحديثة  التقنية  البناء  تقنيات  استخدام  لحداثة  عديدة نظرًا  وعوائق  تحديات  الشركة  تواجه  على    ، قد  إقبال  منها عدم وجود 

البنا إنتاجها عن طريق مصانع الشركة أو اقتصار الطلب على منتجات تقنيات  البناء الحديثة التي سيتم  ء الحديثة على مشاريع  استخدام تقنية 

الشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان أو تعرض مصانع الشركة ألي مخاطر تشغيلية مما ال يعطي أي ضمان أن توسع الشركة  

كاليف مما يؤثر  ودخولها في أنشطة جديدة سيحقق نجاحًا وسيكون له القدرة على تحقيق اإليرادات وتغطية النفقات التشغيلية وغيرها من الت

 .بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية 

 المخاطر المرتبطة باالعتماد على الوكالة التجارية الخاصة بتوريد المصاعد  69.1.2
يني إلكتريك وهي شركة ألمانية مقرها  اس مصنع    حصرية منتعتمد الشركة من خالل شركة بلت التجارية (فرع شركة تابعة) على وكالة تجارية  

بدأت الوكالة من    الصين الستيراد المصاعد واالدراج والمماشي الكهربائية من المصنع االلماني الصيني على مستوى منطقة الشرق األوسط، 

م أبدى أحد الطرفين رغبته بعدم التجديد من خالل  وتستمر لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بشكل تلقائي لمدة سنتين مال م23/11/2020 تاريخ

قد تكون الشركة غير قادرة على االستمرار في االعتماد على الوكالة التجارية، إما بسبب تغير سلبي   بثالثة أشهر.  إشعار خطي قبل انتهاء االتفاقية 

رية أو إنهائها من قبل أي من الطرفين، وسوف يؤدي تحقق  يني إلكتريك أو عدم تجديد اتفاقية الوكالة الحصاسمصنع  في العالقة القائمة مع  

 أي من هذه المخاطر إلى التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.  
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كة من خالل بيع وتوفير منتجاتهم بشكل مباشر  بعد إنتهاء االتفاقية توسيع نطاق عملياتهم في الممل  إلكتريكمصنع سايني  كما أنه في حال قرر  
النهائيين، فمن الممكن أن تنخفض حصة الشركة في السوق، وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها   للمستخدمين 

 .المالي ونتائج عملياتها
 

 المخاطر المتعلقة باآلالت والمكائن والمعدات التابعة للشركة   70.1.2
  ت إهالكها لــدى الشــركة اآلت ومعــدات متخصصــة تســتخدمها فــي عملياتها التشغيلية إنتــاج المنتجات المتعلقة بقطاعات التصنيع تبلغ معدالإن  

)20) والمعدات  لآلالت  الدفترية  القيمة  إجمالي  من  المجمع  اإلهالك  نسبة  بلغت  كما  سنوي،  بشكل   (%49.66) ونسبة  ونسبة  %46.34)   (%

م على التوالي، وهــي مهمــة للغايــة لنجــاح عملياتها.  2021سبتمبر    30م وكما في  2020ديسمبر    31م و كمافي  2019ديسمبر    31%) كمافي  58.35(

غيـر متوقـع يطـرأ  ل  لذلــك تعتمــد الشـركة علـى التشـغيل الموثـوق والمتسـق لهـذه المعـدات مـن أجـل تحقيـق أهدافهـا وتوقعاتهـا الماليـة. إن أي عطـ

/ أو إنتـاج كميـات  علـى اآلالت أو المعـدات أو أي صيانـة مطولـة لهـا مـن شـأنه أن يعطـل العمليات التشغيلية للشـركة ويضعـف قدرتهـا علـى اإلنجاز و  

وفي   ـي مطالــب عمالئهــا أو اإللتزام بمتطلباتها التعاقدية. كافيـة مـن المنتجــات بصــورة مســتمرة أو علــى تأميــن جــودة المنتجــات بالشــكل الــذي يلبـ

 حال وجود أي إخفاق سيؤثر بشكل ســلبي وجوهري علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتها. 

 المخاطر المتعلقة باستثمار الشركة بشراء وبيع أسهم شركات عامة مدرجة في األسواق المالية 71.1.2
كما  الشركة  العربية    تقوم  بالمملكة  والموازية  الرئيسية  السوق  في  مدرجة  عامة  شركات  أسهم  وبيع  بشراء  باالستثمار  النشرة  هذه  تاريخ  في 

مبلغ تسعة وأربعين مليون ومائة    م2021سبتمبر    30تاريخ    السعودية من خالل محافظها االستثمارية، حيث بلغ صافي قيمة استثماراتها كما في

الشركة، في المقابل  أصول  %) من إجمالي  2.48( ) ريال سعودي والتي شكلت نسبة 49,126,638وستمائة وثمانية وثالثين (وستة وعشرين ألف 

.  م2021خالل أول تسعة أشهر من العام    ) ريال سعودي  471,800  حصلت الشركة خالل الفترة على توزيعات أرباح نقدية من االستثمارات بمبلغ (

)  3الربح أو الخسارة " من القسم (  قائمة  مالية بالقيمة العادلة من خالل  ) "استثمارات7.3 راجع القسم الفرعي ((لمزيد من المعلومات فضالً 

وقد تتعرض هذه الشركات إلى تغيرات سلبية في أدائها التشغيلي مما يؤثر بشكل سلبي    "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها " في هذه النشرة)،

وضعها المالي وبالتالي قد ال تكون هذه الشركات قادرة على توزيع أرباح في المستقبل، كما أن القيمة السوقية لهذه  في نتائج أعمال الشركة و

  الشركات تتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق وبالتالي في حال انخفاض القيمة السوقية لهذه الشركات فإن الشركة قد تخسر كامل المبالغ 

 المالية وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة وتوقعاتها المستقبلية.  المستثمرة في هذه األصول 
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 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة  2.2
 المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة   1.2.2
سبيل   على  وتشمل،  عام  بشكل  المملكة  في  االقتصادية  باألوضاع  تتعلق  التي  العوامل  من  عدد للشركة على  المتوقع المستقبلي  األداء يعتمد 
 أساسي  بشكل  والجزئي الكلي  المملكة اقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط  المحلي الناتج ونمو  التضخم عوامل الحصر، ال  المثال

في   تحدث  مواتية  غير تقلبات أي  فإن  وعليه  اإلجمالي،  المحلي  الناتج من  كبيرة  حصة  على تسيطر  تزال  ال والتي النفطية  النفط والصناعات  على
 من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت عام وعلى المملكة بشكل اقتصاد ونمو خطط  على والجوهري المباشر أثرها سيكون لها  أسعار النفط 

 استمرار  يعتمد  كما الحكومي.   اإلنفاق  بمعدالت  المملكة وتأثرها  اقتصاد منظومة  ضمن  لعملها  نظراً  الشركة المالي، أداء  على  سلباً  التأثير  شأنه 
 فإن  لذا التحتية، البنية في والخاص الحكومي واستثمارات القطاعين السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى عوامل عدة اقتصاد المملكة على نمو
الشركة ونتائجها   أعمال  على وجوهري  سلبي  سيؤثر بشكل وبالتالي  االقتصاد على كبير تأثير له سيكون  العوامل هذه من  أي  في سلبي  تغيير أي

 المالية وتوقعاتها المستقبلية. 
 المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة 2.2.2

السوق، كما  تعمل الشركة في بيئة تنافسية قوية، وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فّعال مع الشركات األخرى في  
ؤدي  تؤثر سياسات تسعير منافسي الشركة بشكل كبير على أدائها المالي، وقد تكون الشركة غير قادرة باستمرار على منافسة تلك الشركات، مما ي 

 تها المستقبلية. إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعا 

 المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط   3.2.2
لتي  يعتمد األداء المالي للشركة على الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في المملكة باإلضافة للظروف االقتصادية والسياسية العالمية ا

ول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار االقتصادي أو السياسي، وال توجد ضمانات بأن تلك  تؤثر بدورها على المملكة. وتعاني بعض د
ي  الظروف االقتصادية والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى سوف لن يكون لها تأثير سلبي وجوهري على المملكة، وبالتالي تأثير سلب 

 ها المالي وتوقعاتها المستقبلية.  وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضع
 المخاطر المتعلقة بنظام الشركات  4.2.2

بير  يفرض نظام الشركات بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة االلتزام بها. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات والتدا
أعمالها أو تستغرق وقت طويل. كما فرض نظام الشركات الحالي عقوبات  لاللتزام بمثل هذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة  

) ريال سعودي، وتضاعف  500,000) إلى (213أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده اإللزامية حيث تصل حسب نظام الشركات الحالي (المادة  
يه بتلك المخالفات وذلك حسب نظام الشركات الحالي (المادة  تلك العقوبات في حال تكرار المخالفات خالل ثالث سنوات من تاريخ الحكم عل 

  )؛ وبالتالي فإن الشركة ستكون عرضة إلى مثل هذه العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام، والذي من شأنه التأثير سلباً 214
 ووضعها المالي ونتائج عملياتها.   وبشكل جوهري على أعمال الشركة

 علقة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات  المخاطر المت 5.2.2
م)، بناءًا على  13/02/2017(الموافق    ـهـ16/05/1438 ) وتاريخ 8-16-2017أصدر مجلس الهيئة الئحة حوكمة الشركات جديدة بموجب القرار رقم (

والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية  م)، 10/11/2015(الموافق  ـهـ28/01/1437وتاريخ  3نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
 م). 14/01/2021هـ (الموافق 01/06/1442وتاريخ  2021-07-1رقم 

ل  وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ هذه النشرة، إال أنه في حا 
كة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة  تطبيقها بشكل إلزامي فإن نجاح الشر 

ِقبل  التنفيذية والعاملين في الشركة لهذه القواعد واإلجراءات، وفي حال عدم التزام الشركة بذلك فإنها ستكون عرضة للمخالفات الجزائية من 
 تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها. هيئة السوق المالية، األمر الذي سيكون له 

 جديدة  وقوانين أنظمة صدور أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم المخاطر المتعلقة 6.2.2
 واإلسكان  البلدية والقرويةتخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وزارة الشؤون  

، بالتالي تخضع الشركة لمخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم   ووزارة الصناعة والثروة المعدنية و   وهيئة السوق المالية ووزارة التجارة
األنظمة واللوائح، والتي يتم تطويرها وتحسينها  والسياسات في المملكة. وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار العديد من  

ين أو لوائح  بشكل مستمر. وتعتبر تكاليف االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة. وفي حال إدخال أي تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوان
ض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه  جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغرا

اللوائح واألنظمة بشكل   التزامها لهذه  التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم  القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات 
 وقعاتها المستقبلية. مستمر، مما سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وت 

   المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 7.2.2
%  5م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة  2018يناير    1قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  

  % 5كومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من  على عدد من المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام، وقد قررت ح
م، وبالتالي، فإنه يتعين على المنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة المضافة  2020والذي بدأ تطبيقه من شهر يوليو  %  15إلى  

حكومية ذات العالقة. وبناًء على ذلك، يتعين على  وطريقة تطبيقها وكيفية حسابها. كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات ال
البات  الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل تحصيلها وتسليمها. وال يوجد في الوقت الحالي أي مط
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خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة الشركة، سوف  أو اعتراضات حالية متعلقة بضريبة القيمة المضافة، ومع ذلك فإن أي انتهاك أو تطبيق  
ُيعرض الشركة لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها، وكذلك ستتحمل الشركة قيمة تلك العقوبات المفروضة من قبل الجهات ذات  

التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع  العالقة والناتجة عن التطبيق الخاطئ لنظام الضريبة مما سيزيد أيضًا من التكاليف والمصاريف  
التنافسي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها  

 المستقبلية. 
  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان والجدير بالذكر، أن الشركة تمتلك شهادة تأهيل المطور العقاري وفق معايير تأهيل معتمدة صادرة عن 

هـ (الموافق  14/02/1442) بتاريخ  84حيث تمنح هذة الشهادة المطورين العقاريين اإلعفاء من التوريدات العقارية بموجب األمر الملكي رقم (أ/
م) رد ما يتم دفعه بعد نفاذ األحكام الواردة في هذا األمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخالت للمطورين العقاريين  01/10/2020

 المرخصين 

 المخاطر المتعلقة بعدم سيولة األصول العقارية  8.2.2
بسهولة، ولذلك فقد ال تتمكن الشركة من بيع أي من عقاراتها بسعر مقبول أو تواجه    تعتبر العقارات من األصول الثابتة والتي ال يمكن تسييلها 

صعوبات في ذلك (وبوجه خاص في أوقات ركود سوق العقارات)، وقد يكون سعر بيع أي من هذه العقارات منخفضًا، خصوصًا إذا اضطرت  
قاري في المملكة أن شهد تقلبات وتغيرات كبيرة في قيم العقارت، وقد  الشركة لبيعها على وجه السرعة. عالوة على ذلك، فقد سبق للقطاع الع 

تؤدي بعض ظروف السوق إلى انخفاض قيمة العقارات المملوكة للشركة، وعليه فإن عدم قدرة الشركة على بيع أو نقل ملكية عقاراتها بأسعار  
 ج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. مقبولة، سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائ 

 العقارية  األصول قيم في التقلبات أثرالمخاطر المتعلقة ب 9.2.2
ودة التشييد.  تتأثر قيمة العقارات بالعديد من العوامل منها: االعتبارات االقتصادية، واألنظمة الحكومية، وإدارة األمالك، والمنافسة، والموقع، وج

)  519,603,819م (2021سبتمبر   30وبما أن موجودات الشركة هي عبارة عن ممتلكات عقارية واستثمارات مرتبطة بها والتي تبلغ قيمتها كما في 
%) من إجمالي موجودات الشركة؛ فإن أي تغير سلبي في القيمة السوقية ألصول الشركة العقارية سيؤثر  26.26ريال سعودي وتمثل نسبة (

 .بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية 

   البيضاءالمتعلقة برسوم األراضي  مخاطرال 10.2.2
(الموافق    ـه01/09/1442م) قرارًا بفرض رسوم على األراضي البيضاء وبتاريخ  23/11/2015(الموافق    ـهـ11/02/1437أصدر مجلس الوزراء بتاريخ  

%)  2.5بيضاء (م) صدر قرار مجلس الوزراء بتعديل الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء وتبلغ نسبة الرسوم على األراضي ال13/04/2021
لخدمات  من قيمة األرض وتحدد الئحة معايير تقدير قيمة األرض، على أن تشمل المعايير موقع األرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر ا

ضي البيضاء وهي  العامة فيها ووصول المرافق العامة إليه. ووفق الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي تم وضع ضوابط لتطبيق رسوم األرا
 كما يلي: 

 يكون تطبيق الرسم على األراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، وفق المراحل اآلتية:  -1
 المرحلة األولى: األراضي غير المطورة بمساحة عشرة آالف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.  •
مساحتها عشرة آالف متر مربع فأكثر، ومجموع األراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها  المرحلة الثانية: األرض المطورة التي تبلغ   •

والقروية   البلدية  الشؤون  (وزارة  الوزارة  تحدده  الذي  النطاق  ضمن  الواقعة  واحد،  معتمد  مخطط  في  فأكثر  مربع  متر  آالف  عشرة 
 واإلسكان). 

تها خمسة آالف متر مربع فأكثر، ومجموع األراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها  المرحلة الثالثة: األرض المطورة التي تبلغ مساح  •
 عشرة آالف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. 

طلوب بين العرض والطلب،  إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف األراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن الم  -2
تجاوز تلك المرحلة واالنتقال إلى مرحلة أخرى على أال يخل ذلك بتطبيق    -بقرار من الوزير(وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان)    –يجوز  

 .الرسم على المراحل التي تسبقها

ال أنه في حال تملكت الشركة في المستقبل ألراضي بيضاء  إ لك أراضي بيضاء كما في تاريخ هذه النشرة  وعليه، ومن الرغم أن الشركة ال تم
غير مطورة في سياق نشاطها، فإنها ستكون عرضة لتطبيق الرسوم عليها إذا لم تتمكن الشركة من تطويرها بشكل فوري، وفي حال دخلت  

ه ستكون أيضًا عرضة لتطبيق الرسوم  المراحل الالحقة حيز التطبيق فإن عقارات الشركة المطورة والتي تصنف ضمن الفئات مذكورة أعال
عليها. إن فرض الرسوم يشكل حافزًا لتطوير األراضي غير المسـتغلة، ولكن من الممكن أن يؤدي أيضـًا إلى زيادة في مسـتويات المنافسـة  

قد يؤدي إلى انخفاض أسعار  نتيجة لتسارع مالك األراضي البيضاء في تطوير أراضيهم مما يزيد المعروض والذي   في سـوق القطاع العقاري 
العقارات المملوكة للشركة باإلضافة إلى انخفاض قيمة اإليجارات المقدمة من الشركة وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أداء  

 الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بالتقييم والتثمين العقاري 11.2.2
يصعب التكهن بقيمة األصول العقارية بسبب الطبيعة المنفردة لكل عقار وبسبب الخصائص المحلية واإلقليمية لسوق العقار المعرضة للتغير  

م  مع مرور الوقت والمتأثرة بعوامل متعددة تتضمن طرق التقييم والتثمين المستخدمة، وبالتالي فإن عقارات الشركة معرضة عند إعداد القوائ
  لية السنوية ألن يتم تقييمها بقيمة أقل مما هي مسجله به في القوائم المالية للسنة السابقة، سواًء بسسب انخفاض قيمتها السوقية فعالً الما
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  أو بسبب أن التقييم العقاري تم بناؤه على افتراضات ربما تكون خاطئة، مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 
 ائها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وأد

 المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب 12.2.2
،  يتأثر قطاع الشركة، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق. لذلك، فإن عدم تكيف مستويات اإلنتاج مع الهبوط الحاد للطلب 

ي سيؤثر بدوره على أداء القطاع بشكٍل عام، وبالتالي سيؤثر على أداء الشركة ونتائج  سيؤثر على إنتاجية الشركات ومستويات البيع لديها، والذ
 عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

 العقارية  التصرفات بضريبة المتعلقة المخاطر  13.2.2
  الصادرة   العقارية   التصرفات  لضريبة  التنفيذية  والالئحة  ،هـ2/1442/ 14) وتاريخ  84تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بموجب األمر الملكي رقم (أ/

هي ضريبة بنسبة  و  ،ـه07/06/1442  وتاريخ )  2229( رقم  الوزاري  القرار  بموجب   والمعدلة   ،ـه15/02/1442 وتاريخ)  712(  رقم  الوزاري   القرار  بموجب
وتشمل األرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها، وتسدد    ، حالته أو شكله% من قيمة العقار الذي يراد بيعه أو نقل حيازته مهما كانت  5

العقود.   أو توثيق  العقاري  أثناء اإلفراغ  أو    عرضة   فستكون   العقارية   التصرفات   لضريبة  التنفيذية   الالئحة  أحكام  الشركة   خالفت  حال  وفيقبل 
  كل  يعاقب  أن على العقارية التصرفات لضريبة التنفيذية  الالئحة من  الثامنة المادة  من(أ)  الفقرة نصت: المثال  سبيل(على  والغرامات  للعقوبات

  تتجاوز   وال  المستحقة  الضريبة  قيمة  عن  تقل  ال  مالية  بغرامة  العقارية  التصرفات  ضريبة  من  التهرب  حكم  في  تعد  التي  المخالفات  بارتكاب  يقوم  من
 .المستقبلية  وتوقعاتها   المالي وأدائها  الشركة عمليات نتائج على وجوهري  سلبي  بشكل  سيؤثر   الذي األمر )، أمثالها ثالثة

 المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل  14.2.2
 م) الذي ُيلزم الشركات04/12/2016(الموافق    ـهـ05/03/1438بتاريخ    ـهـ6768/16/1438أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التعميم رقم  

السعوديين المواطنين  بين  الفعلية  والملكية  المساهمين  جنسية  أساس  على  والزكاة  الدخل  بحساب  المالية  السوق  في  المدرجة   السعودية 
المالية   والخليجيين وغيرهم على النحو الوارد في "نظام تداوالتي" في نهاية العام. وقبل إصدار هذا التعميم، كانت الشركات المدرجة في السوق 

المدرجة في   ة بوجه عام لدفع الزكاة أو الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفقًا لنظامها األساسي، ولم يتم األخذ باالعتبار أثر األسهمخاضع
ولكن أصدرت هيئة    .م والسنوات الالحقة لذلك2016ديسمبر    31تحديد وعاء الزكاة. وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المنتهية في  

يقتضي تأجيل تنفيذ التعميم   م) الذي17/01/2017(الموافق    ـهـ19/04/1438بتاريخ    ـهـ12097/16/1438زكاة والضريبة والجمارك خطابها رقم  ال
يات  م والسنوات التي تليها. وإلى أن ُتصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توجيهاتها فيما يتعلق بآل2017ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية في 

ال يزال قيد النظر، وكذلك القواعد التي   وإجراءات تنفيذ هذا التعميم، فإن تنفيذ هذا التعميم بما في ذلك المتطلبات النهائية التي يجب الوفاء بها
على توزيعات  المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع   تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين المساهمين في الشركات السعودية

الشركة بتقييم األثر المالي لهذا التعميم واتخاذ الخطوات الكافية   األرباح الخاصة بالمساهمين الغير مقيمين بغض النظر عن جنسياتهم. ولم تقم 
ال تطبيقه كبيرًا  سعوديين، وفي حال كان األثر المالي لهذا التعميم ح لضمان االلتزام به حيث أنها شركة مساهمة مقفلة مملوكة من مساهمين

الالزمة لضمان االلتزام به فسيؤثر ذلك سلبًا وبشكل جوهري على أعمالها ونتائج   أو في حال تكبدت الشركة تكاليف إضافية التخاذ الخطوات 
 عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بانفاق المستهلك بسبب سوء األوضاع االقتصادية 15.2.2
بما في ذلك قدرة المستهلكين على االقتراض ومعدالت الفائدة ومعدالت   ر التقلبات في العناصر االقتصادية الخارجة عن سيطرة الشركة، قد تؤث

م) وتكاليف  2020يوليو    1%، ابتداًء من  15% إلى  5البطالة ومستويات الرواتب ومستويات الضرائب (كضريبة القيمة المضافة، التي تم زيادتها من  
لبعض المواد والذي بدورها تؤثر بشكل سلبي على    -سواًء بشكل كامل أو جزئي    -هالك المياه والكهرباء، وإلغاء دعم الحكومة السعودية  است

شكل  مستوى الدخل المتاح لإلنفاق وعلى مستويات انفاق المستهلكين (بما في ذلك اإلنفاق االختياري على مختلف المنتجات) وبالتالي التأثير ب
على الطلب على منتجات الشركة. إن أي تراجع في أعداد المستهلكين أو مستويات إنفاقهم، سيؤثر ذلك سلبًا وبشكل جوهري على أعمال    سلبي 

 الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الفائدة  16.2.2
الشـــــركة  قد تتغير أســـــعار الفائدة تبعًا ألي متغيرات اقتصـــــادية أو ســـــياســـــية أو تنظيمية محلية أو عالمية مما ســـــيؤدي إلى احتمالية زيادة التزامات 

ســـيؤثر    بموجب التســـهيالت البنكية لدى الشـــركة. وبالتالي، ســـيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف التمويل الذي تحتاجه الشـــركة لعملياتها التشـــغيلية، مما
 بشكل سلبي وجوهري على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية وعلى أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب جديدة  17.2.2
القيمة المضـــافة، إال أنه من المحتمل أن بالرغم من أن الشـــركة التخضـــع في الوقت الراهن ألي نوع من الضـــرائب بخالف الزكاة الشـــرعية وضـــريبة  

تفرض الحكومة رســـــوم أخرى أو ضـــــرائب جديدة على الشـــــركات في المســـــتقبل. وفي حال تم فرض رســـــوم أخرى أو ضـــــرائب جديدة على الشـــــركات  
 مستقبلية. بخالف ماهو مطبقًا حاليًا، فإن ذلك سيؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها ال
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 المخاطر المتعلقة بنظام المنافسة والئحته التنفيذية  18.2.2
للشركة   التشغيلية  العامة للمنافسة، األنشطة  الهيئة  تم تصنيفها كذلك من قبل  أو  السوق  الشركة في وضع مهيمن في  في حال أصبحت 

م)  06/03/2019(الموافق    ـهـ29/06/1440) وتاريخ  75للشروط والضوابط الواردة في نظام المنافسة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/
م). حيث يهدف  09/2019/ 24(الموافق    ـهـ25/01/1441) وتاريخ  327والئحته التنفيذية الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة بموجب القرار رقم (

وحرية األسعار وشفافيتها. وفي حالة مخالفة  نظام المنافسة لحماية المنافسة العادلة في األسواق السعودية وتشجيع وترسيخ قواعد السوق  
الشركة ألحكام نظام المنافسة وصدور حكم ضد الشركة فيما يتعلق بهذه المخالفة، فإنه من المحتمل أن تتعرض الشركة لغرامات كبيرة تخضع  

ل العقد أو التتجاوز عشرة ماليين ريال سعودي  %) من قيمة المبيعات السنوية (العائد) مح10لتقدير الهيئة العامة للمنافسة بما اليتجاوز نسبة (
للهيئة العامة للمنافسة طلب تعليق وايقاف أنشطة الشركة بشكل   في حال عدم إمكانية احتساب العائد السنوي. باإلضافة إلى ذلك، يحق 

إجراءات إقامة الدعاوي مكلفة ماديًا للشركة   مؤقت أو دائم (جزئيًا أو كليًا) في حال تكرار المخالفات من قبل الشركة. وعالوة على ذلك، قد تكون 
ا  وقد تستغرق مدة طويلة للبت فيها. وقد يكون لحدوث أي من هذه المخاطر المشار إليها أعاله تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ومركزه 

 المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.  
 

 المترتبة على العقود مع الجهات الحكوميةباإللتزامات المخاطر المتعلقة  19.2.2
وتتركز المخاطر    وتعتمد الشركة في بعض تعامالتها على التعاقد مع جهات حكومية.  لعدد من الجهات الحكومية والخاص، تقدم الشركة خدماتها

وافقات الداخلية لمباشرة العقود وعوامل  المتعلقة في العقود الحكومية بعملية التعاقد نفسها، بما في ذلك التأخر في عملية الحصول على الم
لى  سياسية واقتصادية التي قد تأثر على عدد وقيمة وشروط العقود التي يتم ترسيتها من قبل الجهات الحكومية. كما تحتوي العقود الحكومية ع 

كومية التي تبرمها الشركة مقارنًة بالعقود  شروط أكثر شدة مقارنة مع العقود التجارية األخرى وكما أنه يصعب مناقشة شروط وأحكام العقود الح 
 التجارية األخرى.  

 والتي  العام  اإلنفاق  وقيود الحكومية السياسة  في أو التغييرات  التنظيمية القيود  أو  بالميزانية المتعلقة أو المالية بالقيود الشركة  كما قد تتأثر

 تحصل  التي األعمال مستوى  على التأثير وبالتالي ينعكس ومدتها، وتوقيتها ونطاقها  والمشتريات  العقود حجم على كبير تأثير لها  يكون أن  يمكن 

وفي حال    .تجديدها  عدم أو  إنهائها إلغائها أو  أو  الحالية العقود تعليق إلى أيًضا العوامل هذه تؤدي أن ويمكن .العمالء  هؤالء من الشركة عليها 

هات الحكومية أو شبه الحكومية، او في حال انخفاض االنفاق على الخدمات والمنتجات من قبل عمالء  خسرت الشركة أي عمالء رئيسيين من الج

   الشركة من القطاع الحكومي، فسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. 

 العام القطاع  من جهات مع التعاقد  عملية في كامنة مختلفة  مخاطر  الحكوميين  وشبه  الحكوميين العمالء تتضمن التي  المشاريع تنطوي  كما 
 :يلي ما هذه المخاطر  وتشمل

 تبرمها  التي التجارية  العقود  وشروط  أحكام  مواءمة  بقدر  للشركة  موائمة  غير  العام  القطاع  عقود  وشروط أحكام  تكون  ما  عادة •
 أكثر مسؤوليات تفرض أو  الخدمات  تقديم مستوى على  أكبر  عقوبات  المثال،  سبيل  على  تتضمن، فقد  القطاع الخاص،  مع

 الشروط نماذج  تعديل  أو  لتغيير  الحكومية  الجهات  من  عمالئها مع  التفاوض  من  سابقاً  تستطع الشركة  لم  كما  .الشركة  على
 .عادة المتبعة واألحكام

 .للتفاوض قابلة  غير  أو موحدة  العام  القطاع عقود وأحكام شروط  تكون ما  عادةً  •
 ألنظمة عموماً  تخضع أنها حيث  من الخاص القطاع  مع المبرمة التجارية  العقود عن العام القطاع عقود مشاريع  تختلف •

 .المملكة الحكومية في المشتريات 
 بالعقود  مقارنةً  إنهائها  أو نطاقها تضييق ناحية من  أعلى لمخاطر عرضة الحاالت بعض في العام القطاع  مشاريع تكون قد •

 .الكافي التمويل  توفر  عدم أو  التمويل خفض أو االقتصادية تأُثرًا بالعوامل األخرى
 

 مقبولة بشروٍط  تجديدها  رفض  حال  في أو   الشركة   مع موقعة    اتفاقيات  أٍي  بإنهاء الشركة مع  المتعاقدة الحكومية   الجهات  قيام  حال وفي
وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات    ، ميينمطلق أو في حال توقف أو قطع العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء الحكو بشكل أو للشركة

 المرتبطة المخاطر  إدارة من  الشركة  تتمكن  لم  حال وفي .إيراداتها من  الشركة لجزء  خسارة  إلى ذلك  جدد، فسيؤدي  حكوميين الالزمة مع عمالء  
 ومركزها عملياتها ونتائج الشركة  أعمال  على  وجوهري  سلبي له تأثير  سيكون مما التعاقدات، هذه الشركة تفقد  فقد الحكومي، القطاع بأعمال 
 .المستقبلية وتوقعاتها  المالي

 

 بتغيير البيئة التنظيمية والتي لها تأثيرات على كيفية ممارسة الشركة لعملياتها المخاطر المتعلقة  20.2.2
الشركة   الحكومة  تخضع  تطبيقها وفقًا لسياسات  على  الحكومية  الجهات  عدد من  تعمل  والتي  المملكة،  واللوائح في  األنظمة  لمجموعة من 

كة، بما  وتوجيهاتها، وفي حال وجود أي تعديالت قد تطرأ على األنظمة واللوائح والسياسات والتوجيهات اإلدارية الحكومية أو تفسيراتها في الممل

الطلب على   تلك المطبقة على قطاعات العقار والمقاوالت والصناعة في المملكة، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري علىفي ذلك تحديدًا 

 المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركة.  
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 المطروحة األسهم ب المخاطر المتعلقة  3.2
 المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم  1.3.2

ي ألسهم الشركة مستقرًا بعد الطرح، وقد يتأثر بشكل كبير بسبب العديد من العوامل منها دون الحصر: ظروف سوق  قد ال يكون السعر السوق
ء  األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبرا 

 .لية، وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية والمحللين لسوق األوراق الما
 

 المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية  2.3.2
وقدرة الشركة على  إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليًا وقد تختلف عن الموجودة في هذه النشرة. إذ أن انجازات  

لى المساهم  التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب ع
 التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري. 

 المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة  3.3.2
 تدني  السوق أو في السهم سعر  على  سلباً  التأثير إلى ذلك  يؤدي أن المحتمل  فمن  المستقبل،  في جديدة أسهم إصدار الشركة قررت حال في 

 .الحين  ذلك  في الجديدة األسهم في استثمارهم عدم  حال في الشركة في  المساهمين ملكّية  نسبة

 المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم  4.3.2
أرباح السهم في المستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة والمحافظة على مركزها المالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية  تعتمد  

ة  خفاض ربحيواحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة. قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى ان

رباح  السهم في المستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجًة لزيادة رأس مالها. ال تضمن الشركة بأن أية أ 

نظام  على األسهم سوف توزع فعليًا، كما ال تضمن المبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة. يخضع توزيع األرباح لقيود وشروط معينة ينص عليها ال 

 ) "سياسة توزيع األرباح" في هذه النشرة). 5(فضًال راجع القسم (  .األساسي للشركة

 المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد الطرح 5.3.2
والتصرفات التي تتطلب    بعد االنتهاء من عملية الطرح، قد يتمكن المساهمون الحاليون معًا أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات

عمليات االندماج واالستحواذ وبيع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة رأس المال أو    -بما في ذلك دون حصر    -موافقة المساهمين  
فيها مصالح المساهمين    تخفيضه، وإصدار أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تغيير في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض

الحاليون   الحاليين مع مصالح مساهمي األقلية، فإن ذلك قد يضع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم، وقد يمارس المساهمون 
 سيطرتهم على الشركة بطريقة تؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

 المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة 6.3.2
ال يوجد حاليًا ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة  

ر السهم، وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم  بعد إدراج الشركة، وقد يترتب على الطرح وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سع
 الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير. 

 المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق الموازية بعد عملية الطرح  7.3.2
ألسـهم. وبعـد إتمـام عمليـة الطـرح  إن بيــع عــدد كبيــر مــن األســهم فــي الســوق الماليــة بعــد إتمــام عمليــة الطــرح ســيؤثر سـلبًا علـى السـعر السـوقي ل 

ـخ بــدء تــداول األسـهم فـي السـوق الماليـة، وقـد يـؤدي بيـع  ) اثنــي عشــر شــهرًا مــن تاريـ12(بنجـاح، سـوف يخضـع كبــار المســاهمين لفتــرة حظــر مدتهــا  

ي قـد ينتـج عـن ذلـك  أي مـن المسـاهمين الكبار لعـدد كبير من األسـهم بعـد انتهـاء فتـرة الحظـر إلـى التأثيـر سـلبًا على سـوق أسـهم الشـركة، وبالتال

وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتها وتوقعاتها   لباً انخفـاض السـعر السـوقي لألسـهم، والـذي سـيؤثر سـ

 المسـتقبلية. 

 بعدم تحقيق متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية المخاطر المتعلقة 8.3.2
سـنتين حسـب النظـام الحالـي للسـوق الماليـة) علـى إدراجهـا (ور الفتــرة النظاميــة  يمكــن للشــركة تقديــم طلــب إدراج فــي الســوق الرئيســية بعــد مــر

ــوق الماليــة الســعودية (تــداول)  فـي السـوق الموازيـة، وذلــك بعــد اســتيفاء جميــع المتطلبــات النظاميــة الصــادرة عــن هـــيئة الســوق الماليــة وعــن الس

بانتقــال الشــركات المدرجــة فــي  بنــاءًا علـ الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج، والمتعلقــة  إلـى  ـى قواعــد طــرح األوراق  السـوق الموازيـة 

تقبلية قـد تفرضهـا الهيئـة علـى  السـوق الرئيسـية، فـي حـال عـدم تمكـن الشـركة مـن اسـتيفاء تلـك المتطلبـات أو أي متطلبـات نظاميـة إضافيـة مسـ

يـخ نشـرة اإلصـدار هــذه هــي سـوق  الشــركة أو الســوق، فــإن الشــركة لــن تتمكــن مــن االنتقــال إلــى الســوق الرئيســية، وبمـا أن السـوق الموازيـة حتـى تار 

ن حجــم التــداول اليومــي والســيولة سـيكون أقـل منـه فـي السـوق الرئيسـية، وبالتالـي  يقتصـر فيهـا التــداول علــى المســتثمرين المؤهليــن فقــط، فــإ
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الــي ونتائــج عملياتهــا  سـيؤثر سـلبًا علـى سـيولة سـهم الشـركة وقيمتهـا السـوقية، والـذي سـيؤثر سـلبًا وبشـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهــا الم

 .تقبليةوتوقعاتهــا المســ

 رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية ب المتعلقة مخاطرال 9.3.2
بعد الطرح في السوق الموازية، وبعد مضي الفترة النظامية بموجب القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال  

ية  إلى السوق الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية. وبما أن السوق المواز 

تاريخ نشرة اإلصدار هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه    حتى

 على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية. وبشكل جوهري في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلبًا 

 المخاطر المتعلقة بسيولة أسهم الطرح 10.3.2
تمرة لتــداول أســهم  حاليــًا ولــم يســبق وجــود ســوق مالــي لتــداول أســهم الشــركة، وال يوجــد أي تأكيــدات بشــأن وجــود ســوق فعالــة ومســال يوجــد  

ـيؤثر علـى سـيولة وسـعر تـداول أسـهم الشـركة  الشــركة بعــد انتهــاء فتــرة الطــرح، وإذا لــم يتطــور ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة، فــإن ذلــك سـ

 ـا المستقبيلة. بشـكل سـلبي وكبيـر، والـذي سـيؤثر سـلبًا وبشــكل جوهــري على أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهـ

 المخاطر المتعلقة بتوزيع األرباح  11.3.2
النقديـة، ومتطلبـات    يعتمـد توزيـع األربـاح فـي المسـتقبل علـى العديـد مـن العوامـل منهـا تحقـق األربـاح فـي المسـتقبل، والوضـع المالـي، التدفقـات

ـرى، وقـد ال تتمكـن الشـركة مـن توزيع  رأس المـال العامـل، والنفقـات الـرأس ماليـة واالحتياطـات الشـركة القابلـة للتوزيـع، إضافـة إلـى عـدة عوامـل أخ

في حال إبرام الشركة  أرباح على المسـاهمين وقـد ال يوصي مجلس اإلدارة، أو ال يوافـق المسـاهمين علـى توزيـع تلـك األربـاح، باإلضافـة إلـى ذلـك  

الجهة ـد الحصــول علــى موافقــة خطيــة للقيــام بذلــك مــن قبــل  توزيــع أي أربــاح إال بعـ  منأي إتفاقيات تمويل مستقبلية تخضع لقيود تمنع الشركة  

 .  التمويلية 

اح الشـركة أو تأثـر مسـتوى السـيولة  ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تتكبــد الشــركة مصاريــف أو التزامــات جديــدة غيــر متوقعــه قــد يترتـب عليهـا انخفـاض فـي أربـ

ذلـك قـد يـؤدي إلـى انخفـاض العائـد المتوقـع علـى أسـهم  النقدية لديهـا، األمر الـذي قـد يـؤدي إلـى انخفـاض توزيـع األربـاح أو انعدامـه، وبالتالـي فـإن  

، الجديــر بالذكــر أن الشــركة ال تقــدم أي ضمـان فيمـا يتعلـق  للمساهمينالشـركة، األمر الـذي سـيؤثر بشـكل سـلبي وجوهــري علــى العائــدات المتوقعــة  

يخضع توزيع األرباح لشروط وضوابط معينة منصوص عليها في النظام األساسي للشركة.  بمبلـغ التوزيعـات الذي سـيدفع في أي سـنة معينـة، و

مـن هـذه النشـرة. و بنـاء علـى مـا تـم ذكـره فـإن   "توزيـع األربـاحسياسة ) "5ولمزيد مـن التفاصيـل حـول سياسـة توزيـع األربـاح، الرجـاء مراجعـة القسـم (

 .شـكل جوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالـي ونتائـج عملياتها وتوقعاتها المسـتقبليةهـذه العوامـل سـتؤثر سـلبا وب

 باقتصار التداول على المستثمرين المؤهلين المخاطر المتعلقة  1.3.2
قتصـر فيهـا التــداول علــى  سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وحيث أن السـوق الموازيـة حتـى تاريـخ نشـرة اإلصـدار هــذه هــي سـوق ي 

ؤثر سـلبًا علـى سـيولة  المســتثمرين المؤهليــن فقــط، فــإن حجــم التــداول اليومــي والســيولة سـيكون أقـل منـه فـي السـوق الرئيسـية، وبالتالـي سـي

 .لشـركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية سـهم الشـركة وقيمتهـا السـوقية، والـذي سـيؤثر سـلبًا وبشـكل جوهـري علـى أعمـال ا
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 خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها   3

  نبذة عن الشركة 1.3
(  سعودية شركة لدن لالستثمار، شركة مساهمة مقفلة  الوزاري رقم  القرار    ، م)12/03/2011(الموافق    ـه07/04/1432/ق) وتاريخ  127بموجب 

) رقم  الوزاري  بتاريخ  241والقرار  الصادر  (  ،م)2011/ 14/06(الموافق    ـه12/07/1432/ق)  رقم  التجاري  السجل  وتاريخ  1010467355وبموجب   (
) ريال سعودي  500,000,000م) الصادر بمدينة الرياض. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسمائة مليون (16/01/2017(الموافق  ـهـ18/04/1438

ويتمثل عنوان  ) رياالت سعودية.  10شرة () سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها ع50,000,000مقسمة إلى خمسين مليون (
ص.ب.   الرياض،  في  التجاري  السجل  في  مذكور  هو  كما  الرئيسي  البريدي    395343الشركة  هاتف    11375الرمز  السعودية،  العربية  المملكة 

112501450. 

 تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  2.3
  تحت اسم "شركة اجزاال    م) كشركة ذات مسؤولية محدودة04/10/2004(الموافق    ـهـ20/08/1425بتاريخ    تأسست شركة لدن لالستثمار

من خالل تحويل عدد من فروع مؤسسة اجزاال للتجارة والمقاوالت "لصاحبها سعد بن سعود بن  للتجارة واالستثمار العقاري المحدودة"  
م)  15/05/1991(الموافق    ـهـ30/10/1411) وتاريخ  000429( ) مؤسسة اجزاال لتجارة المحروقات بسجل تجاري رقم  1سعد العريفي" وهي: (

م) ومقرها الرياض،  09/05/1990(الموافق  هـ14/10/1410) وتاريخ  076827) مكتب جزاال العقاري بسجل تجاري رقم (2ومقرها المزاحمية، (
) مكتب  4م) ومقرها الرياض، (11/01/1995(الموافق    ـهـ09/08/1415) وتاريخ  132533) مصنع سعد العريفي للبلك بسجل تجاري رقم (3(

) مؤسسة اجزاال  5م) ومقرها الخبر، (23/08/1998(الموافق    ـهـ30/04/1419) وتاريخ  022785اجزاال للخدمات العقارية بسجل تجاري رقم (
 ) رقم  تجاري  المفروشة بسجل  وتاريخ  025538للشقق  لها من    م) ومقرها15/10/2001(الموافق    ـه28/07/1422)  بما  تم تحويلها  الخبر، 

ذات مسؤولية   "شركة  المحدودة  العقاري  واالستثمار  للتجارة  اجزاال  شركة  إلى  أصولها وخصومها  وكافة  التزامات  من  عليها  وما  حقوق 
ة وثمانية  ) ريال سعودي مقسمة إلى ثمانية آالف وخمسمائ2,142,000محدودة" وبرأس مال قدره مليونين ومائة واثنين وأربعين ألف (

) ريال سعودي (ناتجة عن تقييم فروع المؤسسة المشار  250) حصة متساوية القيمة قيمة كل حصة منها مائتين وخمسين ( 8,568وستين (
ق  (المواف  ـ هـ17/03/1426) وتاريخ  2051030952)، وتّم قيد الشركة بالسجل التجاري بمدينة الخبر تحت الرقم (وفق القيمة الدفترية إليها أعاله 

 وكان هيكل ملكية الشركة كما يلي:  .م)26/04/2005

 هيكل ملكية الشركة عند التأسيس : 22الجدول رقم 

 الشريك  اسم م
(ريال   للحصة اإلسمية  القيمة

 ) سعودي
  الحصص عدد

 (حصة) 
(ريال   الحصص  قيمة   إجمالي

 ) سعودي
  الملكية نسبة

 (%) 
 50.00% 1,071,000 4,284 250 العريفي  سعود سعد 1
 2.38% 51,000 204 250 العريفي   سعود سعد عبدهللا  2
 4.76% 102,000 408 250 العريفي  سعود سعد ناصر 3
 2.38% 51,000 204 250 العريفي  سعود سعد سعود 4
 2.38% 51,000 204 250 العريفي  سعود سعد عبدالعزيز 5
 2.38% 51,000 204 250 العريفي  سعود سعد عمر 6
 2.38% 51,000 204 250 العريفي  سعود سعد محمد 7
 2.38% 51,000 204 250 العريفي  سعود سعد أحمد 8
 2.38% 51,000 204 250 العريفي  سعود سعد مصعب  9
 2.38% 51,000 204 250 العريفي  سعود سعد سليمان 10
 2.38% 51,000 204 250 العريفي  سعود سعد حمد 11
 2.38% 51,000 204 250 العريفي  سعود سعد مساعد  12
 1.98% 42,500 170 250 العريفي  عبدهللا  نورة 13
 1.98% 42,500 170 250 العريفي  عبدالعزيز حصة 14
 1.98% 42,500 170 250 لطيفة حمد الخالدي  15
 1.19% 25,500 102 250 العريفي  سعود سعد نوال 16
 1.19% 25,500 102 250 العريفي  سعود سعد مها  17
 1.19% 25,500 102 250 العريفي  سعود سعد سارة 18
 1.19% 25,500 102 250 العريفي  سعود سعد سعاد 19
 1.19% 25,500 102 250 العريفي  سعود سعد منيرة 20
 1.19% 25,500 102 250 العريفي  سعود سعد عائشة 21
 1.19% 25,500 102 250 العريفي  سعود سعد العنود 22
 1.19% 25,500 102 250 العريفي  سعود سعد هند 23
 1.19% 25,500 102 250 العريفي  سعود سعد أروى 24
 1.19% 25,500 102 250 العريفي  سعود سعد نورة 25
 1.19% 25,500 102 250 العريفي  سعود سعد أسماء 26
 1.19% 25,500 102 250 العريفي   سعود سعد خولة 27
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 الشريك  اسم م
(ريال   للحصة اإلسمية  القيمة

 ) سعودي
  الحصص عدد

 (حصة) 
(ريال   الحصص  قيمة   إجمالي

 ) سعودي
  الملكية نسبة

 (%) 
 1.19% 25,500 102 250 العريفي  سعود سعد  ريم 28

 100.00% 2,142,000 8,568 اإلجمالي
 ة الشركالمصدر: 

   حصةبقيمة إسمية تبلغ  102تنازل الشريك/ سعد بن سعود العريفي عن عدد مائة واثنان (  م)2010/ 11/07(الموافق    ـهـ29/07/1431بتاريخ (
) ريال سعودي تمثل  25,500) ريال سعودي للحصة الواحدة وبإجمالي قيمة تبلغ خمسة وعشرين ألف وخمسمائة (250مائتين وخمسين (

) آالف  2.38نسبة  أربعة  البالغة  له  المملوكة  الحصص  إجمالي  من  وثمانين  مو%)  وأربعة  كما4,284(ئتان  حصة،  باالجماع    )  الشركاء  قرر 
للتجارة واالستثمار العقاري" وزيادة رأس مالها من   الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة لتصبح باسم "شركة اجزاال 

 ) ألف  وأربعين  واثنين  ومائة  (2,142,000مليونين  ماليين  عشرة  إلى  سعودي  ريال  مليون  10,000,000)  إلى  مقسم  سعودي،  ريال   (
) سهم عادي،  785,800عادي مدفوعة القيمة بالكامل عن طريق إصدار عدد سبعمائة وخمسة وثمانين ألف وثمانمائة ( ) سهم1,000,000(

)  7,858,000وثمانية وخمسين ألف () رياالت سعودية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة سبعة ماليين وثمانمائة  10قيمة كل سهم منها عشرة (
 وكان هيكل ملكية الشركة كما يلي:   ريال سعودي من خالل المساهمة العينية بمباني مقامة على أراضي مستأجرة. 

 
 م) 11/07/2010(الموافق  ـهـ 29/07/1431هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ : 23الجدول رقم 

 المساهم  اسم م
(ريال   للسهم اإلسمية  القيمة

 ) سعودي
  األسهم عدد

 (سهم) 
(ريال   األسهم  قيمة   إجمالي

 ) سعودي
  الملكية نسبة

 (%) 
 60.00%   6,000,100 600,010 10 العريفي  سعود سعد 1
 1.84% 184,200 18420 10 العريفي   سعود سعد عبدهللا  2
 3.68% 368,400 36840 10 العريفي  سعود سعد ناصر 3
 1.84% 184,200 18420 10 العريفي  سعود سعد سعود 4
 1.84% 184,200 18420 10 العريفي  سعود سعد عبدالعزيز 5
 1.84% 184,200 18420 10 العريفي  سعود سعد عمر 6
 1.84% 184,200 18420 10 العريفي  سعود سعد محمد 7
 1.84% 184,200 18420 10 العريفي  سعود سعد أحمد 8
 1.84% 184,200 18420 10 العريفي  سعود سعد مصعب  9

 1.84%  184,200  18420 10 العريفي  سعود سعد سليمان 10
 1.84%  184,200  18420 10 العريفي  سعود سعد حمد 11
 1.84%  184,200  18420 10 العريفي  سعود سعد مساعد  12
 1.67%  166,700  16670 10 العريفي  عبدهللا  نورة 13
 1.67%  166,700  16670 10 العريفي  عبدالعزيز حصة 14
 1.67%  166,700  16670 10 الخالدي  حمد لطيفة  15
 0.92%  92,100 9210 10 العريفي  سعود سعد نوال 16
 0.92%  92,100 9210 10 العريفي  سعود سعد مها  17
 0.92%  92,100 9210 10 العريفي  سعود سعد سارة 18
 0.92%  92,100 9210 10 العريفي  سعود سعد سعاد 19
 0.92%  92,100 9210 10 العريفي  سعود سعد منيرة 20
 0.92%  92,100 9210 10 العريفي  سعود سعد عائشة 21
 0.92%  92,100 9210 10 العريفي  سعود سعد العنود 22
 0.92%  92,100  9210 10 العريفي  سعود سعد هند 23
 0.92%  92,100 9210 10 العريفي  سعود سعد أروى 24
 0.92%  92,100 9210 10 العريفي  سعود سعد نورة 25
 0.92%  92,100 9210 10 العريفي  سعود سعد أسماء 26
 0.92%  92,100 9210 10 العريفي   سعود سعد خولة 27
 0.92%  92,100 9210 10 العريفي  سعود سعد  ريم 28
 0.92%  92,100 9210 10 هنوف سعد سعود العريفي  29

 100.00% 10,000,000 1,000,000 اإلجمالي
 ة الشركالمصدر: 

  ق) بالموافقة على تحول الشركة إلى مساهمة مقفلة. 127م) صدر القرار الوزاري رقم (2011/ 12/03(الموافق  ـه07/04/1432بتاريخ/ 
  ق) بالموافقة على إعالن تحول الشركة إلى مساهمة مقفلة  241م) صدر القرار الوزاري رقم (2011/ 14/06(الموافق  ـ ه12/07/1432بتاريخ/

 . وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة
   الموافق  هـ25/08/1437بتاريخ) ماليين  01/06/2016ـ  عشرة  من  الشركة  مال  رأس  زيادة  على  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت  م) 

) ريال سعودي، مقسم إلى  368,114,200) ريال سعودي إلى ثالثمائة وثمانية وستين مليون ومائة وأربعة عشر ألف ومائتي (10,000,000(
) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل قيمة كل منها عشرة  36,811,420وثمانمائة وإحدى عشر ألف وأربعمائة وعشرين (ستة وثالثين مليون  

رياالت سعودية، وذلك عن طريق إصدار عدد خمسة وثالثين مليون وثمانمائة وإحدى عشر ألف وأربعمائة وعشرين (10(  (35,811,420  (
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رياالت سعودية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة ثالثمائة وثمانية وخمسين مليون ومائة وأربعة  )  10سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة (
) ريال سعودي عن طريق رسملة األصول العينية وفقًا لمتوسط تقييمها من قبل مقيميين خارجيين بتاريخ  358,114,200عشر ألف ومائتي (

 لملكية كما يلي: وكان هيكل ا  م).07/05/2016(الموافق  هـ30/07/1437

 م) 01/06/2016ـ (الموافق هـ 25/08/1437هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ : 24الجدول رقم 

 المساهم  اسم م
  للسهم اإلسمية  القيمة

 ) سعودي(ريال 
  األسهم عدد

 (سهم) 
(ريال   األسهم  قيمة   إجمالي

 ) سعودي
  الملكية نسبة

 (%) 
 4.61%  16,959,580    1,695,958  10 عبدهللا سعد سعود العريفي  1
 4.61%  16,959,580    1,695,958  10 ناصر سعد سعود العريفي  2
 4.61%  16,959,580    1,695,958  10 خالد سعد سعود العريفي  3
 4.61%  16,959,580    1,695,958  10 حمد سعد سعود العريفي  4
 4.61%  16,959,580    1,695,958  10 سعود العريفي سعود سعد  5
 4.61%  16,959,580    1,695,958  10 عبدالعزيز سعد سعود العريفي  6
 4.61%  16,959,580    1,695,958  10 عمر سعد سعود العريفي  7
 4.61%  16,959,580    1,695,958  10 محمد سعد سعود العريفي  8
 4.61%  16,959,580    1,695,958  10 العريفي احمد سعد سعود  9
 4.61%  16,959,580    1,695,958  10 مصعب سعد سعود العريفي  10
 4.61%  16,959,580    1,695,958  10 سليمان سعد سعود العريفي  11
 4.61%  16,959,580    1,695,958  10 مساعد سعد سعود العريفي  12
 6.23%  22,932,410    2,293,241  10 العريفي نورة عبدهللا سعد   13
 6.23%  22,932,410    2,293,241  10 حصة عبدالعزيز ناصر العريفي  14
 2.30%  8,481,030    848,103   10 نوال سعد سعود العريفي  15
 2.30%  8,481,030    848,103  10 مها سعد سعود العريفي  16
 2.30%  8,481,030    848,103  10 العريفي منيرة سعد سعود  17
 2.30%  8,481,030    848,103  10 سارة سعد سعود العريفي  18
 2.30%  8,481,030    848,103  10 سعاد سعد سعود العريفي  19
 2.30%  8,481,030    848,103  10 عائشة سعد سعود العريفي  20
 2.30%  8,481,030    848,103  10 هند سعد سعود العريفي  21
 2.30%  8,481,030    848,103  10 اروى سعد سعود العريفي  22
 2.30%  8,481,030    848,103  10 العنود سعد سعود العريفي  23
 2.30%  8,481,030    848,103  10 اسماء سعد سعود العريفي  24
 2.30%  8,481,030    848,103  10 نورة سعد سعود العريفي  25
 2.30%  8,481,030    848,103  10 خولة سعد سعود العريفي  26
 2.30%  8,481,030    848,103  10 ريم سعد سعود العريفي  27
 2.30%  8,481,030    848,103  10 الهنوف سعد سعود العريفي  28

 100.00%  368,114,200     36,811,420 اإلجمالي
 ة الشركالمصدر: 

   للتجارة  20/11/2018(الموافق    ـهـ12/03/1440بتاريخ م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل اسم الشركة من "شركة اجزاال 
لالستثمار"   لدن  "شركة  إلى  العقاري"  االسم  واالستثمار  تعديل  على  التجارة  وزارة  وافقت  (الموافق    ـهـ1440/ 09/04بتاريخ  وقد 

 م). 16/12/2018
  زيادة ملكيتها في شركة بلت للمقاوالت (شركة  م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على  11/06/2020وافق (الم ـهـ19/10/1441وبتاريخ

%) من رأس مال شركة بلت للمقاوالت وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة لدن لالستثمار  100.00نسبة (   %) إلى 70.00تابعة) من نسبة (
المقيدين في سجل المساهمين بالشركة يوم انعقاد الجمعية والبالغ عددهم ثمانية وعشرين مساهم  وذلك عن طريق تنازل المساهمين  

) سهم  1,621,264) مساهم بحسب ملكية كل مساهم عن عدد واحد مليون وستمائة وواحد وعشرين ألف ومائتين وأربعة وستين (28(
%) من رأس مال شركة بلت للمقاوالت  30.00لنسبة المتنازل عنها والبالغة (عادي لصالح السيد/ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي والذي يملك ا

 . وكان هيكل الملكية كما يلي: (شركة تابعة)

 م) 11/06/2020(الموافق  ـهـ 19/10/1441هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ : 25الجدول رقم 

 المساهم  اسم م
  اإلسمية  القيمة

(ريال   للسهم
 ) سعودي

 (سهم)  األسهم عدد
  األسهم  قيمة   إجمالي

 ) سعودي(ريال 
  الملكية نسبة

 (%) 

 4.404%  16,212,640   1,621,264  10 عبدهللا سعد سعود العريفي  1
 4.404%  16,212,640   1,621,264  10 ناصر سعد سعود العريفي  2
 4.404%  16,212,640   1,621,264  10 سليمان عبدالعزيز الباتلي  3
 4.404%  16,212,640   1,621,264  10 خالد سعد سعود العريفي  4
 4.404%  16,212,640   1,621,264  10 حمد سعد سعود العريفي  5
 4.404%  16,212,640   1,621,264  10 سعود سعد سعود العريفي  6
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 المساهم  اسم م
  اإلسمية  القيمة

(ريال   للسهم
 ) سعودي

 (سهم)  األسهم عدد
  األسهم  قيمة   إجمالي

 ) سعودي(ريال 
  الملكية نسبة

 (%) 

 4.404%  16,212,640   1,621,264  10 عبدالعزيز سعد سعود العريفي  7
 4.404%  16,212,640   1,621,264  10 عمر سعد سعود العريفي  8
 4.404%  16,212,640   1,621,264  10 محمد سعد سعود العريفي  9
 4.404%  16,212,640   1,621,264  10 احمد سعد سعود العريفي  10
 4.404%  16,212,640   1,621,264  10 مصعب سعد سعود العريفي  11
 4.404%  16,212,640   1,621,264  10 سليمان سعد سعود العريفي  12
 4.404%  16,212,640   1,621,264  10 مساعد سعد سعود العريفي  13
 5.955%  21,922,440   2,192,244  10 نورة عبدهللا سعد العريفي  14
 5.955%  21,922,440   2,192,244  10 العريفي حصة عبدالعزيز ناصر  15
 2.202%  8,107,500   810,750  10 نوال سعد سعود العريفي  16
 2.202%  8,107,500   810,750  10 مها سعد سعود العريفي  17
 2.202%  8,107,500   810,750  10 منيرة سعد سعود العريفي  18
 2.202%  8,107,500   810,750  10 سارة سعد سعود العريفي  19
 2.202%  8,107,500   810,750  10 سعاد سعد سعود العريفي  20
 2.202%  8,107,500   810,750  10 عائشة سعد سعود العريفي  21
 2.202%  8,107,500   810,750  10 هند سعد سعود العريفي  22
 2.202%  8,107,500   810,750  10 اروى سعد سعود العريفي  23
 2.202%  8,107,500   810,750  10 العنود سعد سعود العريفي  24
 2.202%  8,107,500   810,750  10 اسماء سعد سعود العريفي  25
 2.202%  8,107,500   810,750  10 نورة سعد سعود العريفي  26
 2.202%  8,107,500   810,750  10 خولة سعد سعود العريفي  27
 2.202%  8,107,500   810,750  10 ريم سعد سعود العريفي  28
 2.202%  8,107,500   810,750  10 الهنوف سعد سعود العريفي  29

 100.000%  368,114,200  36,811,420 اإلجمالي
 ة الشركالمصدر: 

   من النظام األساسي  5م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة الخامسة (08/03/2021(الموافق    ـه24/07/1442وبتاريخ (
) من سجل  2051030952للشركة وذلك بتغيير المركز الرئيسي للشركة من مدينة الخبر إلى مدينة الرياض وكذلك تحويل السجل التجاري رقم (

لى سجل رئيسي مع االحتفاظ بأرقام السجالت  إ) من سجل فرعي  1010467355يل السجل التجاري رقم (رئيسي للشركة إلى سجل فرعي وتحو
شركة لدن لالستثمار عن كامل ملكيتها في شركة النحالت الثالثة (شركة كانت تابعة لشركة لدن  ، كما وافقت الجمعية على تنازل وتواريخها

لشركة لك االستثمارية للتجارة والمالكة لعقار عبارة عن    الشركاء المالكين  امات مقابل تنازلبما لها من حقوق وما عليها من إلتز   لالستثمار)
 . ) بمنطقة مكة المكرمة320118004371أرض بصك ملكية رقم (

   زيادة رأس مال الشركة من ثالثمائة وثم02/09/2021(الموافق    ـه25/01/1443وبتاريخ انية  م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على 
) ريال سعودي، مقسم  500,000,000) ريال سعودي إلى خمسمائة مليون (368,114,200وستين مليون ومائة وأربعة عشرة ألف ومئتان (

) رياالت سعودية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة مائة وواحد  10) سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة (50,000,000إلى خمسين مليون (
) ريال سعودي عن طريق رسملة كامل االحتياطي النظامي البالغ  131,885,800وثمانمائة وخمسة وثمانين ألف وثمانمائة (  وثالثين مليون 

) ريال سعودي ورسملة جزء من األرباح المبقاه  12,447,484قيمته إثنا عشر مليون وأربعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وثمانين ( 
(  بقيمة مائة وتسعة عشر  ريال سعودي.119,438,316مليون وأربعمائة وثمانية وثالثين ألف وثالثمائة وستة عشر  وكان هيكل ملكية    ) 

 الشركة كما يلي: 

 م) 02/09/2021(الموافق  ـه25/01/1443هيكل ملكية الشركة كما في تاريخ : 26الجدول رقم 

 المساهم  اسم م
(ريال   للسهم اإلسمية  القيمة

 ) سعودي
  األسهم عدد

 (سهم) 
  األسهم  قيمة   إجمالي

 ) سعودي(ريال 
  الملكية نسبة

 (%) 
% 23.90 119,499,870 11,949,987 10 شركة اعشار لالستثمار  1  
 18.64% 93,196,370 9,319,637 10 شركة عاديات لالستثمار  2
 4.66% 23,283,890 2,328,389 10 خالد سعد سعود العريفي  3
 4.36% 21,817,120 2,181,712 10 سليمان عبدالعزيز الباتلي  4
 4.23% 21,159,720 2,115,972 10 عبدالعزيز سعد سعود العريفي  5
 4.16% 20,801,610 2,080,161 10 سعود سعد سعود العريفي  6
 2.82% 14,123,300 1,412,330 10 سعد ناصر سعد العريفي  7
 2.80% 13,989,300 1,398,930 10 سعد سعود العريفي محمد  8
 2.77% 13,834,350 1,383,435 10 مصعب سعد سعود العريفي  9

 2.59% 12,965,580 1,296,558 10 حمد سعد سعود العريفي  10
 2.45% 12,228,460 1,222,846 10 عمر سعد سعود العريفي  11
 2.44% 12,204,930 1,220,493 10 سليمان سعد سعود العريفي  12
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 المساهم  اسم م
(ريال   للسهم اإلسمية  القيمة

 ) سعودي
  األسهم عدد

 (سهم) 
  األسهم  قيمة   إجمالي

 ) سعودي(ريال 
  الملكية نسبة

 (%) 
 2.32% 11,621,120 1,162,112 10 مساعد سعد سعود العريفي  13
 2.10% 10,506,810 1,050,681 10 حصة عبدالعزيز حاضر  14
 1.95% 9,767,640 976,764 10 عبدهللا سعد سعود العريفي  15
 1.83% 9,138,640 913,864 10 احمد سعد سعود العريفي  16
 1.31% 6,547,920 654,792 10 نورة سعد سعود العريفي  17
 1.26% 6,301,740 630,174 10 خولة سعد سعود العريفي  18
 1.23% 6,174,630 617,463 10 مها سعد سعود العريفي  19
 1.23% 6,172,650 617,265 10 نوال سعد سعود العريفي  20
 1.23% 6,160,160 616,016 10 الهنوف سعد سعود العريفي  21
 1.23% 6,137,950 613,795 10 ريم سعد سعود العريفي  22
 1.15% 5,760,140 576,014 10 اسماء سعد سعود العريفي  23
 1.15% 5,740,080 574,008 10 منيرة سعد سعود العريفي  24
 1.15% 5,730,390 573,039 10 اروى سعد سعود العريفي  25
 1.14% 5,705,920 570,592 10 العريفي العنود سعد سعود  26
 1.08% 5,407,940 540,794 10 عائشة سعد سعود العريفي  27
 1.07% 5,331,190 533,119 10 هند سعد سعود العريفي  28
 0.82% 4,112,300 411,230 10 سعاد سعد سعود العريفي  29
 0.82% 4,078,280 407,828 10 سارة سعد سعود العريفي  30
 0.10% 500,000 50,000 10 احمد عبدالعزيز الباتلي  31

% 100.00 500,000,000 50,000,000 اإلجمالي  
 ة الشركالمصدر: 

سهم عادي مدفوعة  )  50,000,000(خمسين مليون  ) ريال سعودي، مقسم إلى  500,000,000(خمسمائة مليون  يبلغ رأس مال الشركة الحالي   
 ) رياالت سعودية. 10منها عشرة (القيمة بالكامل، قيمة كل سهم 
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   الطبيعة العامة ألعمال الشركة 3.3
) التجاري رقم  (الموافق  هـ18/04/1438) وتاريخ  1010467355تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل  م) والذي تنتهي صالحيته  16/01/2017ـ 

)  362رقم (  )وافي(   البيع أو التأجير على الخارطة م)، وشهادة تأهيل مطور عقاري بموجب قرار لجنة  02/11/2023(الموافق    ـهـ18/04/1445بتاريخ  
بتاريخ  19/02/2020(الموافق    ـهـ25/06/1441وتاريخ   تنتهي صالحيتها  والتي  الترخيص  17/01/2023(الموافق    ـهـ24/06/1444م)  م)، وبموجب 

رقم  الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية بقرار لأللمنيوم (فرع شركة بلت للمقاوالت وهي شركة تابعة)  الصناعي الخاص بمصنع بلت
وتاريخ  421101110339( بتاريخ  11/02/2021(الموافق    ـه29/06/1442)  م)،  11/02/2024(الموافق    ـهـ01/08/1445م) والذي تنتهي صالحيته 

الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية  الخاص بمصنع بلت لتقنية البناء (فرع شركة بلت للمقاوالت وهي شركة تابعة)    والترخيص الصناعي
(بقرار   وتاريخ  43110111998رقم  بتاريخ  11/10/2021(الموافق    ـه05/03/1443)  صالحيته  تنتهي  والذي  (الموافق    ـهـ15/03/1444م) 

الصادر من قبل   الخاص بمصنع بلت للحوائط مسبقة الصنع (فرع شركة بلت للمقاوالت وهي شركة تابعة)  صناعيم)، والترخيص ال 11/10/2022
) رقم  بقرار  المعدنية  والثروة  الصناعة  وتاريخ  431101116678وزارة  بتاريخ  18/01/2022(الموافق    ـه1443/ 15/06)  تنتهي صالحيته  والذي  م) 

 الخاص بمصنع دايمات للتصنيع (فرع شركة بلت للمقاوالت وهي شركة تابعة)  ، والترخيص الصناعي م)18/01/2023(الموافق    ـهـ25/06/1444
) رقم  بقرار  المعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  قبل  وتاريخ  421102107432الصادر من  تنتهي  10/2020/ 14(الموافق    ـه27/02/1442)  والذي  م) 

 م). 18/01/2023(الموافق  ـهـ29/03/1445صالحيته بتاريخ 
 :  وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في 

 شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة.   •
 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية).   •
 إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).   •
 التطوير العقاري للمباني السكنية بأساليب البناء الحديثة.   •
 التطوير العقاري للمباني التجارية بأساليب البناء الحديثة.   •

 وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

 صيد. الزراعة وال •
 المناجم والبترول وفروعها.  •
 الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.  •
 الكهرباء والغاز والماء وفروعه.  •
 التشييد والبناء.  •
 التجارة.  •
 النقل والتخزين والتبريد.  •
 خدمات المال واالعمال والخدمات األخرى.  •
 خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية.  •
 المعلومات. تقنية  •
 األمن والسالمة.  •

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت. (ولمزيد من المعلومات  
) "خلفية عن  3قسم () "التراخيص والشهادات الحكومية" من ال17.3حول التراخيص التي تمارس الشركة أنشطتها بموجبها فضًال راجع القسم (

 ). هذه النشرةالشركة وطبيعة أعمالها" في 

. (ولمزيد  هذه النشرة هذا وقد حصلت الشركة على كافة التراخيص النظامية الالزمة لألنشطة الحالية، والتي جميعها سارية المفعول حتى تاريخ  
القسم   راجع  بموجبها فضًال  أنشطتها  الشركة  تمارس  التي  التراخيص  المعلومات حول  الحكومية"  17.3(من  والشهادات  "التراخيص  هذه  في  ) 

 ). النشرة

 كل من قطاعات األعمال التالية:   الحالي فيالفعلي يتمثل نشاط الشركة 

 لمملوكة والمستأجرة. ير العقارات ااالستثمار والتطوير العقاري وإدارة وتأج  •
   . الجهات لمختلف  اإلنشائية مشاريع ال تنفيذ نشاطات اإلنشاءات العامة و •
 تقديم خدمات الصيانة والتشغيل للمجمعات السكنية والتجارية.   •
 توريد وتركيب المصاعد والمكيفات للمشاريع  •
مثل ألواح وقوالب وبلوك البوليسترين لتنفيذ المشاريع   واإلنشاءات  العقاري التطوير  بقطاعقطاع التصنيع في قطاعات مرتبطة   •

في  العقارية وفقًا للتقنية الحديثة في البناء وإنتاج األلواح الخرسانية مسبقة الصنع لتنفيذ المشاريع العقارية وفقًا للتقنية الحديثة 
 البناء وإنتاج األلومنيوم.  



  
 

- 49  - 

)  5.4.3، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي (هذه النشرةتاريخ نشر  ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى 
 . هذه النشرة في ) "مشاريع التطوير العقاري" 6.4.3والقسم الفرعي (" المشاريع تحت التنفيذ"

 ملخص نموذج عمل الشركة  4.3
العقاري بشكل أساسي، يوضح الجدول التالي تفاصيل قطاعات أعمال  عدة قطاعات تتركز في القطاع  في    الفعلي   يتمثل نشاط الشركة الحالي

   الشركة الحالية كالتالي: 
 

 تفاصيل قطاعات عمل الشركة : 27الجدول رقم 

  قطاع
 العمل

 العمل  قطاع وصف ملخص
 

 العمل  نموذج مراحل ملخص
 

 العمالء  أهم

 التطوير
العقاري 

(مخططات  
أراضي  

مملوكة  
 للغير) 

مشاريع عقارية بمختلف قطاعاتها مع  تطوير
التركيز على القطاعات السكنية والتجارية  

والبنية التحتية بالمشاركة مع مالك عقارات  
 في تطوير عقاراتهم وذلك بغرض البيع.  

  من مستمر بشكل سوقي  مسح إجراء  يتم •
 . الشركة  قبل

القطاعات والمشاريع وفقًا للمسح   تحديد  •
 السوقي.  

  األماكن عن للبحث عمل خطة وضع •
 . المستهدفة

 واختيار المواقع المستهدفة   تحديد  •
المبدئي مع المالك وتوقيع   التفاوض •

 مذكرة تفاهم.  
دراسة اقتصادية مبدئية عن المشروع   عمل •

للتاكد من الجدوى قبل التفاوض مع  
 المالك  

  خالل من سواء رضاال مالك  مع االتفاق  •
  أو  بالتطوير المشاركة عملية  أو االرض شراء

 . كمطور العمل
  واالعتمادات التراخيص على   الحصول •

 . التنفيذ في  للبدء المطلوبة
 . الالزم التمويل ترتيب •
 . الثالثة األطراف  تعيين •
 في األعمال.   البدء •

الشؤون البلدية والقروية   وزارة •
واإلسكان ممثلة بالشركة  

 الوطنية لإلسكان  
 االراضي  مالك •
 السكن عن الباحثين جميع •

  االستثمار 
 العقاري

(مخططات  
  مملوكة
 ) للشركة

مشاريع البنية التحتية أو البنية   تطوير •
الفوقية لمخططات أراضي مملوكة  

 للشركة وبيعها أو تأجيرها  
  سواء التأجير بغرض عقارات  تطوير •

  أو  تجارية  وحدات أو  إدارية مكاتب 
 . فندقية  أو  صناعية أو سكنية

إجراء دراسات االستخدام األفضل    يتم •
للعقارات المملوكة للشركة من خالل  

الشركة أو من خالل مستشارين  
متخصصيين متضمنة دراسة سوقية  

 ومالية وفنية.  
  ومجلس العليا  لإلدارة التوصيات تقديم •

  االولية الموافقات على  والحصول  اإلدارة
 .المطلوبة

  المشروع لتنفيذ تفصيلية  عمل خطة وضع •
 .قترحالم

  واالعتمادات التراخيص على   الحصول •
 . التنفيذ في  للبدء المطلوبة

 . الالزم التمويل ترتيب •
 . الثالثة األطراف  تعيين •
 في األعمال   البدء •

  الحكومية  القطاعات •
 . الحكومية وشبه

  أو عقارات عن الباحثين •
 . جاهزة مطورة أراضي

 العقاريين.   المستثمرين •
 العقارية.   الشركات •
 . االستثمارية الشركات •

 

  اإلنشاءات
 والمقاوالت 

 :  في  ممثلة  العامة  اإلنشاءات  مشاريع  تنفيذ
 (تصنيف درجة أولى).    المباني •
 ). خامسة  درجة(تصنيف    الطرق •
  الصــحي   والصــرف  المياة  أعمال •

 ).رابعة درجة(تصنيف  
ــــــنيف    الكهربــائيــة  األعمــال • ـ ـ ـ ـ ـ (تصـ

 ).خامسة درجة
ــــنيف    الميكانيكية  األعمال • ـــ ـ ـ (تصـ

 ).رابعة درجة
ــــــنيف    األلكترونيـة  األعمـال • ـ ـ ـ ـ ـ (تصـ

 ).خامسة درجة

ــة اعتماد    البحث • ـ ــاريع من خالل منصـ ـ عن مشـ
او من خالل التاهيل المباشـر والحصـول على  

 دعوات مباشرة  
 المشاريع المناسبة    تحديد •
 دراسة للمشروع   عمل •
 العطاءات مع جميع المتطلبات   تقديم •
ـــية  حال  في • ـــ ـ ـ ـــمانات   بتقديم  البدء  الترسـ ــــ ـ   الضـ

 العقود لتوقيع
 الموقع استالم •
 اعمال المقاوالت   بدء •
 االكتمال  بعد الموقع  تسليم •

 حكومية وشبه حكومية.   جهات •
 . لالستثمار لدن شركة •
 . الخاص  القطاع •
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ـــــــاالت  تقنيـة • ـ ـ ـ ـ ـ ــــــنيف    االتصـ ـ ـ ـ ـ ـ (تصـ
 ).خامسة درجة

  التشغيل
 والصيانة 

خدمات الصـيانة والتشـغيل للمجمعات    تقديم
 السكنية والتجارية  

ــيانة  خدمات  تقديم • ـ ــغيل  الصـ ـ ــة والتشـ ـ  وخاصـ
 (كمباوند).  السكنية  المجمعات  لمشاريع

ــــــة إجراء • ـ ـ ـ ـ ـ ــــــعر  عرض  لتحـديـد جـدوى دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ  السـ
  .المقترح

ــديم • ـــ على    تقـ ــــــول  ـ ـ ـ ـ ـ والحصـ ــار  ـــ ـــــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اسـ عروض 
 الموافقة.  

   .الخدمات  تقديم  في البدء •

 لدن لالستثمار   شركة •
 الخبير المالية   شركة •
  سلطان مركز مالك •

 سنتر
  المجمعات مالك •

 السكنية

  مبيعات
المصاعد  

 والمكيفات  

ــاريع التطوير  إجراء • للمشاريع  والمكيفات  المصاعد  وتركيب  توريد ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقي عن المشـ ـــ ــ ـ ـ ـ بحث سـ
 العقاري الجديدة.  

ــــــويق • ـ ـ ـ ـ ـ خالل   التسـ من  ـــــة  ـــــركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الشـ ـــــات  لمنتجـ
ـــاريع والجهات الباحثة عن  ـــل مع المشـ التواصـ
ــاعـد والمكيفـات، ومن خالل  ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ منتجـات المصـ

 التواصل مع العمالء السابقين والحاليين.  
 االحتياجات وتقديم عروض أسعار    معرفة •
 على اوامر الشراء أو توقيع عقود   الحصول •
ــــواء   طلب • ــــاعد او المكيفات سـ وتوريد المصـ

 من الداخل او الخارج بحسب المنتج.  
ــب    • ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بحسـ التركيــب  اعمــال تنفيــذ  البــدء في 

 المشروع 

 العقاري  التنمية صندوق •
 المالية  الخبير شركة •
 بلت للمقاوالت   شركة •
 لالستثمار لدن شركة •
 الخاص  القطاع •

 

  منتجات
تقنيات  
البناء 

 الحديثة  

  بقطاعلمنتجات قطاعات مرتبطة  التصنيع
 سبيل على  منها  واإلنشاءات العقاري التطوير
 المثال 

ألواح وقوالب وبلوك   •
البوليسترين لتنفيذ المشاريع  

العقارية وفقًا للتقنية الحديثة  
 في البناء  

إنتاج األلواح الخرسانية مسبقة   •
الصنع لتنفيذ المشاريع  

ة وفقًا للتقنية الحديثة  العقاري
 في البناء  

 إنتاج األلومنيوم.   •
 

ــاريع التطوير  إجراء • ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقي عن المشـ ـــ ــ ـ ـ ـ بحث سـ
 العقاري الجديدة.  

ــــــويق • ـ ـ ـ ـ ـ ـــــات  التسـ ـــــة  لمنتجـ ـــــركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  خالل  من  الشـ
ـــل ـــاريع مع التواصـ  عن  الباحثة والجهات  المشـ
  واأللومنيوم،   الحـديثـة البنـاء  تقنيـات  منتجـات

ـــــل خالل ومن ـــــابقين العمالء مع  التواصـ  السـ
ــارة مع.  والحاليين ــ ــركة  أن  إلى  اإلشـ ــ  حالياً   الشـ

ــتخدم ـ ــــ ـ ــاريع  الحديثة البناء  تقنيات  تسـ ـ ـــ ـ ـ  للمشـ
ــــــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــؤون  وزارة  مع  فيهـا  الخـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ   البلـديـة   الشـ
   .واإلسكان والقروية

 االحتياجات وتقديم عروض أسعار    معرفة •
  عقود  توقيع أو الشراء اوامر  على  الحصول •
ــب    • ـــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بحسـ التركيــب  اعمــال تنفيــذ  البــدء في 

 المشروع 

الشؤون البلدية   وزارة •
والقروية واإلسكان  

ممثل بالشركة الوطنية  
 لإلسكان 

 بلت للمقاوالت   شركة •
 لالستثمار لدن شركة •
 الخاص  القطاع •
 

 شركة المصدر: ال

 العقارات المملوكة للشركة   1.4.3
 العقارات المملوكة للشركة : 28الجدول رقم 

 الموقع نوع العقار العقار  إسم
مساحة  

 ) 2(م  األرض

  مساحة
  المباني

 ) 2(م
 الصك  تاريخ  الصك  رقم

  القيمة  صافي
  كما  للعقار الدفترية

  سبتمبر 30  في
 م 2021

 ) سعودي(ريال 

 عقار  عرقة  أرض
حي    – الرياض

 عرقة 
 15,425,325 ـ هـ03/4114/ 28 693383000137 الينطبق  1,600

  –سويتس  أجزاال
 عائالت وأفراد

أرض مقام عليها  
 مبنى شقق فندقية 

حي   –  الخبر
 العقربية 

 9,039,013 ـ هـ02/1441/ 29 630210001477 1,850 2,320
 4,765,067 ـ هـ02/1441/ 29 330205020470 12,802 980

مكتب اإلدارة  
 الرئيسية

 مكتبية  وحدة
حي    –الرياض 

 المعذر 
 4,129,925 ـ هـ11/1440/ 28 710110043579 455 455

  طريق أرض
 فهد  الملك

 أرض 
حي    – الرياض

 النخيل
 49,800,000 ـ هـ11/1440/ 28 310105056794 الينطبق  3,000

 أرض  العمارية  أرض
حي   – الدرعية

 العمارية 
 2,152,500 ـ هـ03/1441/ 08 611610001473 الينطبق  10,134.05

 المنصورة  أرض
مقام عليها   أرض

محطة وقود  
حي    – الرياض

 المنصورة 
 9,119,943 هـ 07/1441/ 13 910113086195 الينطبق  2,968.75
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  مساندة  وخدمات
 الوقود  لمحطة

 * 1 أكوا أرض
  عليها مقام أرض
  معد سكني  مبنى

 للتأجير 
 ـ هـ08/1438/ 21 320206026826 الينطبق  29,395.5 ذهبان   – جدة 

130,483,882 
 

 ـ ه06/1442/ 13 320208033790 الينطبق  29,092 ذهبان   – جدة  أرض  2 أكوا أرض
14,385,320 

 
  ضاحية أرض

 الخليج 
 أرض 

ضاحية   – جدة 
 الخليج 

 ـ هـ06/1441/ 25 693539000111 الينطبق  2,412.16
2,831,942 

 

 أرض  الحدباء أرض
  –  القويعية
 الرياض 

751,464.13 
 الينطبق 

 ـ ه05/1442/ 13 310505002209
9,430,040  

 ـ ه05/1442/ 13 71050502208 415,698.31

 أرض  أرض الشاذلية 
قرية    محافظة

 العليا
 ـ هـ07/1441/ 10 234002000477 الينطبق  485,400

3,203,640 
 

 ** نمار أرض
  تخطيطها  جاري  أرض

  لبيع  وتطويرها
 الخارطة  على األراضي

حي    – الرياض
 نمار 

 ـ ه03/1442/ 08 993212000214 الينطبق  302,699.12
32,259,039 

 

 *** 1  جازان أرض

  الشركة  قامت أرض
  تنفيذ   وتنوي بشرائها

  سكني مشروع
 عليها  مستقبلي

حي   –  جازان
 المنجارة 

  18,615,554 ـ ه08/1442/ 15 372011004267 الينطبق  65,242.98

 **** 2  جازان أرض

  الشركة  قامت أرض
  تنفيذ   وتنوي بشرائها

  سكني مشروع
 . عليها مستقبلي

ساحل   –  جازان
 وادي جازان 

  13,650,000 ـ ه11/1442/ 24 572003010863 الينطبق  80,198

 سكوير  لدن  مبنى
  قامت تجاري مجمع

  على بإنشائه الشركة
 مستاجرة  أرض

حي    –الرياض 
 حطين 

 ـ ه01/1423/ 30 10/ 11636 24,461 11,247.5
87,905,943 

 

  بطحاء أرض
(جبل   قريش
 )***** فاران

  عليها سيقام  أرض
 مستقبلي  مشروع

المكرمة  مكة
حي بطحاء   –

 قريش 
 128,788,223 هـ 02/1436/ 29 320118004371 الينطبق  87,910.05

  مبنىأرض و 
استراحة المهدية  

****** 

جزء    علىمقام  أرض
  استراحة مبنىمنها 

والباقي عبارة عن  
 أرض فضاء 

  -  عرقة مهدية
 الرياض 

  2,651,222 يوجد  ال يوجد  ال 370 200,000

أرض برجر 
 *كينج****** 

 عقار 
حي   –  الخبر

 العقربية 
 0.0 ـ هـ02/1441/ 29 530210001476 الينطبق  1,260

 شركة المصدر: ال

سكنيين بالخبر وجدة  حصلت عليها الشركة من مصرف الراجحي وذلك لتمويل ما تبقى من بناء مجمعين    تسهيالت*تم رهن المبنى لصالح مصرف الراجحي وذلك مقابل  
 . 1سي شور ومجمع أكوا   مجمعوهم 

" من  التنفيذالمشاريع تحت  ) "3.4.5(لمزيد من المعلومات فضًال راجع القسم الفرعي (وبيع األراضي على الخارطة  تطويرها  جاري تخطيطها و** أرض نمار تقوم الشركة  
   ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها").3القسم (

) "المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل"  2.1.13الفرعي (لها من بنك الرياض (فضال راجع القسم    ةممنوح  تسهيالت ائتمانيةقامت الشركة بشراء األرض عن طريق  **  *
" من القسم  المشاريع تحت التنفيذ) "3.4.5مشروع سكني مستقبًال على األرض (فضًال راجع القسم الفرعي (  وتنوي الشركة تنفيذ  ) "عوامل المخاطرة").2(   من القسم

 ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"). 3(
  "المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل") 2.1.13فرعي (قامت الشركة بشراء األرض عن طريق تسهيالت ائتمانية ممنوحة لها من بنك الرياض (فضال راجع القسم ال** **

" من القسم  المشاريع تحت التنفيذ) "3.4.5) "عوامل المخاطرة"). وتنوي الشركة تنفيذ مشروع سكني مستقبًال على األرض (فضًال راجع القسم الفرعي (2من القسم ( 
 ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها"). 3(

والشركة  %)، واألرض معدة للتطوير العقاري وسيقام عليها مشروع "جبل فاران"  100مارية للتجارة (شركة تابعة ومملوكة بنسبة ألرض مملوكة لشركة لك االستث***** ا
يع  المشار) "3.4.5(لمزيد من المعلومات فضًال راجع القسم الفرعي ( قامت بتقديم ملف المشروع إلى أمانة العاصمة المقدسة للحصول على الموافقة لبدء المشروع  

) ريال سعودي هي القيمة السوقية لألرض بناءًا  128,788,223وكما أن القيمة المشار إليها أعاله (  ) "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها").3" من القسم (تحت التنفيذ
م (ولمزيد من المعلومات  2021األول من العام    على تقرير مقيم عقاري مستقل. وتم قيدها بالقيمة السوقية وذلك ألن الشركة قامت باالستحواذ عليها خالل النصف

 ) "الشركات التابعة" من هذه النشرة). 3.12عن شركة لك االستثمارية للتجارة فضال راجع القسم رقم (
هيئة عقارات الدولة بطلب    ، وقد قامت الشركة بالتقدم إلىابل وثيقة مبايعة وال يوجد له صك ****** كما في تاريخ هذه النشرة فإن هذا العقار مملوك للشركة مق 

) "المخاطر المتعلقة بالطعن في ملكية األصول العقارية" من هذه  44.1.2للشركة وإصدار صك بناءًا على ذلك (فضًال راجع القسم رقم ( إثبات أن ملكية العقار تعود  
 النشرة). 
ز الصك الرئيسي إلى  لم يتم احتساب قيمة دفترية لألرض المؤجرة على شركة العليان للخدمات الغذائية (مالك حق امتياز مطاعم برجر كينج) نظرًا ألنه خالل فر  *******

نى يتم استخدامه كشقق فندقية (أجزاال  ثالثة صكوك لم يتم إضافة قيمة دفترية لصك أرص برجر كينج وتم تحميل كامل التكلفة على الصكين اآلخرين المقام عليهما مب
   عائالت وأفراد) كما هو موضح في الجدول أعاله. –سويتس 
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 لعقارات المستأجرةا 2.4.3
 ويوضح الجدول التالي العقارات المستأجرة من الشركة لالستثمار وتأجيرها على الغير: 

 المستأجرة لالستثمارالعقارات : 29الجدول رقم 

نوع 
 العقار

 الموقع
مساحة العقار  

 2م
 المستأجر * المؤجر

 اإليجار السنوية   قيمة
 ) سعودي(ريال 

 العقد  انتهاء تاريخ  العقد  مدة 

  األرض
المقام  
عليها  
مجمع 
لدن  
 سكوير 

  الرياض
حي   –

 حطين 
11,250.47 

هند بنت   •
مشاري بن  

فيصل  
 المعمر .  

فيصل بن   •
خالد بن  

محمد بن  
 سلطان . 

فهد بن خالد   •
بن محمد بن  

 سلطان.  
محمد بن   •

خالد بن  
محمد بن  
 سلطان.  

 

  لدن شركة
 لالستثمار 

  ريال) 5,000,000( مبلغ •
  سنوي بشكل سعودي

 . سنوات ثالث  ألول
  ريال) 5,750,000( مبلغ •

  سنوي بشكل سعودي
  السنة من  الفترة  خالل

  السنة وحتى الرابعة
 .   الثامنة

) ريال  6,500,000مبلغ ( •
بشكل سنوي   سعودي

خالل الفترة من السنة  
وحتى السنة   التاسعة

 العشر   الخامسة

  من  تبدأ سنة  15
  تاريخ

  ه08/1439/ 01
(الموافق  

17 /04/2018 .( 

  هـ 01/08/1454  تاريخ  في العقد ينتهي
 ). م 11/2032/ 05 (الموافق

  أراضي  3
  في تقع

  حي
  النرجس 
  والتي
  سيقام
  عليها
  فلل

  سكنية
  لغرض
 التأجير 

  الرياض
حي   –

 النرجس 

6,250 

  عبدهللا سعد
 الدايل  ابراهيم

شركة لدن  
 لالستثمار 

  ريال) 1,075,250( مبلغ •
  سنوي بشكل سعودي

 . سنوات عشر ألول
  ريال) 1,387,073( مبلغ •

  سنوي بشكل سعودي
  السنة من  الفترة  خالل

  السنة  وحتى العاشرة
 . عشر الخامسة

) ريال  2,168,900مبلغ (
بشكل سنوي خالل   سعودي

الفترة من السنة السادسة  
 .  العشرين عشر وحتى السنة 

  من  تبدأ سنة  20
تاريخ  

  هـ09/1440/ 01
(الموافق  

 م)  05/2019/ 06
 

  هـ 30/08/1460  تاريخ  في العقد ينتهي
 م). 09/2038/ 30 (الموافق

12,806.2 

4,839.3 

 مجمع
  فيرتيكال
 فيليج 

 12,652.37 الخبر 
  بستان شركة
 المحدودة  المباني

شركة لدن  
 لالستثمار 

36,000,000 

سنوات تبدأ   10
من تاريخ  

  هـ04/1438/ 03
(الموافق  

م)، 01/2017/ 01
مع اإلشارة إلى  

)  5أن أول ( 
سنوات إلزامية  

 فقط.  
 

 في  اإللزامية الفترة تنتهي
   هـ06/1444/ 07

 م). 12/2022/ 31(الموافق 

 مجمع
  1  أجزاال

 السكني 

  – الخبر 
حي  

 قرطبة 
29,486 

  النحالت شركة
  الفندقية الثالثة

 المحدودة 

  لدن شركة
 لالستثمار 

14,400,000 

  تبدأ   سنوات 5
  تاريخ  من

  هـ12/1438/ 10
(الموافق  

 م)،09/2017/ 01

 هـ 23/01/1444  تاريخ  في العقد ينتهي
 م). 08/2022/ 21(الموافق 

 مجمع
  سي
 شور

  – الخبر 
حي  

 العزيزية 
38,103 

  مشاركة  شركة
  بصفتها المالية
  صندوق  مدير

  مشاركة  لصندوق
 ريت 

  بلت شركة
 للمقاوالت 

13,050,000 

  تبدأ   سنوات 5
  تاريخ  من

  هـ12/1438/ 10
(الموافق  

 م)،09/2017/ 01

 هـ 05/02/1444  تاريخ  في العقد ينتهي
 م). 09/2022/ 01(الموافق 

 المصدر: الشركة 

 من هذه النشرة.  ) "العقود الجوهرية"3.14*لمزيد من المعلومات عن العقارات المؤجرة فضًال راجع القسم رقم (
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 وكما يوضح الجدول التالي العقارات المستأجرة من الشركة الستخدام الشركة الخاص: 
 العقارات المستأجرة لالستخدام الخاص: 30الجدول رقم 

 الموقع نوع العقار
مساحة العقار  

 2م
  المؤجر

 اإليجار السنوية   قيمة
 ) سعودي(ريال 

 العقد  انتهاء تاريخ  العقد  مدة 

مكتب اإلدارة  
 الرئيسية  

 ) 6 رقم (مكتب 

  –الرياض 
 حي المعذر 

324 
  بشير صفوق نايف 

 المرشد 
 سنوات  3 226,800

 هـ 05/1444/ 06
(الموافق  

 م) 11/2022/ 30
 المصدر: الشركة 

 وصيانتها   العقارات التي يتم تشغيلها 3.4.3
 مملوكة للشركة، وقامت الشركة بتعيين أطراف أخرى لتشغيلها، ويوضح الجدول التالي هذه العقارات: هي عقارات قامت الشركة باستئجارها أو 

 العقارات المستأجرة لالستخدام الخاص: 31الجدول رقم 

 الموقع نوع العقار
مساحة  
 2العقار م

   لعقارا مالك
  المشغل
 للعقار

  التشغيل إيرادات
 السنوية  

 ) سعودي(ريال 
 العقد  مدة 

  انتهاء تاريخ 
 العقد

  1مجمع أجزاال 
 السكني* 

  –الخبر 
حي  

 قرطبة 
29,486 

  مشاركة  شركة
 المالية 

  بانيت شركة
  للصيانة 

 والتشغيل 

  إجمالي من% 20
 المجمع إيرادات

 السنوية 

) سنوات تجدد سنويًا  5(
تلقائيًا إال في حال عدم  

 بالتجديد  األطراف حد رغبة أ

  هـ06/1444/ 08
(الموافق  

 م) 01/2023/ 01

 المجمع
  الخاص السكني 

  أول بشركة
 العقارية  الملقا

  – الرياض
حي  
 الملقا 

15,924.68 
  الملقا أول شركة

 العقارية 

  بانيت شركة
  للصيانة 

 والتشغيل 

  إيرادات  من%  7
+   الجديدة العقود

  إيرادات من% 3.5
  بعد اإليجار  عقود

%  15+   التجديد
  تكاليف  إجمالي من

 المجمع  تشغيل 

  شهر في  نتهتإ سنتين
م  2021  العام من مارس

  لسنة العقد  تمديد  وتم
  مارس  شهر في   تنتهي  أخرى

 م 2022 العام  من

ه  08/1443/ 09
(الموافق  

   ).م 03/2022/ 12

 المصدر: الشركة 

، ومن ثم قامت بتسليمه إلى شركة بانيت  وهو مجمع مملوك لشركة مشاركة المالية   المحدودةشركة النحالت الثالثة الفندقية  *قامت الشركة باستئجار المجمع من  
) "العقود الجوهرية"  14.3(  للصيانة والتشغيل (شركة تابعة) لتشغيله وصيانته مقابل نسبة من إجمالي دخل المجمع السنوي (لمزيد من المعلومات فضًال راجع القسم رقم

 . )في هذه النشرة 

 

 ت المؤجرة العقارا 4.4.3
فضاء، وهي  ويتمثل في مجموعة من العقارات المملوكة للشركة، والتي قامت الشركة بتطويرها وإنشاء عقارات تجارية عليها وتأجيرها أو تأجيرها كأرض  

 موضحة في الجدول أدناه: 
 العقارات المؤجرة : 32الجدول رقم 

 الموقع نوع العقار
مساحة  

 2م  األرض
 المستأجر الصك  تاريخ  الصك  رقم

اإليجار   قيمة
 السنوية  

(ريال  
 ) سعودي

  مدة 
 العقد

 العقد  انتهاء تاريخ 
  نسبة

 اإلشغال 

 مجمع
  فيرتيكال

  فيليج
 السكني 

  –الخبر 
حي  

 قرطبة 
 هـ 02/1439/ 26 330203006004 12,652.37

  )347(عدد 
 مستأجر 

 % 71 سنوي سنوي 11,600,230

 مجمع
  1  أجزاال

  - السكني 
  يحتوي

)  101( على
 *  وحدة

  - الخبر 
  حي

 قرطبة 
 هـ 04/1438/ 24 930208007005 29,486

  
 وحدة ) 71(

  
3,063,482 

  
 سنوي

  
 سنوي

70 % 

  أرض
فضاء  

  قامم
عليها مبنى  

 لمطعم  
 ) كنج(برجر 

  – الخبر 
حي  

 العقربية 
 هـــ 02/1441/ 29 530210001476 1,260

  برجر كينج
العليان  (شركة 

للخدمات  
 الغذائية) 

350,000 
)20  (

 سنة

العقد في   ينتهي
   هـــ04/1461/ 06

(الموافق  
 م) 04/2039/ 30

100 % 

  سي مجمع
)  112( شور

وحدة  
 ** سكنية

  – الخبر 
حي  

 العزيزية  
 هـ 09/1438/ 06 430205012703 38,103

)  80عدد (
 مستأجر 

 % 71 سنوي سنوي 7,373,934
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  أرض
 المنصورة  
 (البطحاء) 

  – الرياض
حي  

 المنصورة  
 هـــ 07/1441/ 13 910113086195 2,968.75

شركة الدريس  
للخدمات  
البترولية  
 والنقليات 

1,200,000 
)10 (  

 سنوات 

العقد بتاريخ   ينتهي
 ه  09/1452/ 19

(الموافق  
 م) 01/2031/ 13

100 % 

  لدن  مجمع
 سكوير 

  – الرياض
 حطين 

 ه 01/1423/ 30 11636/10 11,247.5
  صندوق 

  العقارية  التنمية
 بالرياض 

17,068,902 
)3  (

 سنوات

  بتاريخ العقد ينتهي
  هـ05/1446/ 05

(الموافق  
 م) 11/2024/ 07

100 % 

أرض أكوا  
مجمع   – 1

أكوا  
السكني  

)236  (
 وحدة 

  – جدة
أبحر  

 الشمالية 
 هـ 08/1438/ 21 320206026826 29,395.5

  عقد إنتهى 
  المستأجر

  في الرئيسي
  من  مايو شهر

 م 2021  العام

 سنوي -
التأجير لألفراد   جاري

 والعائالت  
- 

  أجزاال
  –سويتس 
عائالت  
 *وأفراد**

  – الخبر 
 العقربية 

 هـــ 02/1441/ 29 630210001477 2,320
 % 90 يومي  يومي  948,266 أفراد وعائالت 

 هـــ 02/1441/ 29 330205020470 980

 المصدر: الشركة  

) "العقود الجوهرية")  14.3إلقامة برج إتصاالت (فضًال راجع القسم (مبرم مع شركة موبايلي وهو عبارة عن استئجار حيز في مبنى داخل المجمع  الشركة عقديوجد لدى  *
 في هذه النشرة. 

) "عقود استئجار العقارات" في هذه النشرة)، ومن  1.14.3**قامت شركة بلت للمقاوالت (شركة تابعة) باستئجار المجمع من شركة مشاركة المالية (فضًال راجع القسم (
  بتأجيره على عدد من المستأجرين. لدن لالستثمار (الشركة األم) بنفس قيمة العقد ولنفس المدة وتقوم الشركة حالياً ثم قامت بإعادة تأجيره على شركة  

عقد لتأجير غرفتين في سطح المبنى إلى شركة زين وذلك إلقامة برج اتصاالت (فضًال راجع القسم  ** باإلضافة إلى التأجير اليومي لألفراد والعائالت يوجد لدى الشركة *
 ) "العقود الجوهرية" في هذه النشرة). 14.3(
 

 المشاريع تحت التنفيذ  5.4.3
لالستفادة منها وتأجيرها وهي موضحة في  بإنشائها  هذه النشرة  ) مشاريع متمثلة في عقارات تقوم الشركة كما في تاريخ  6لدى الشركة عدد (

 الجدول أدناه: 
 المشاريع تحت التنفيذ: 33الجدول رقم 

 المشروع
الموق

 ع

المساحة  

2م  

 نوع

المشرو

 ع

  غرض

المش

 روع

  نسبة

 اإلنجاز 

  بدء تاريخ 

  تنفيذ

 المشروع

  المتوقع التاريخ

  من لإلنتهاء

 المشروع

  اإلجمالية القيمة

* المتوقعة  

 القيمة

  المدفوعة

  30 حتى

 سبتمبر

م 2021  

  تمويل 

 المشروع

النرجس 

 فيال** 34

 حي

النرج 

 –س 

 الرياض 

12,806.2 

  إنشاء

  فلل

 سكنية

 على

 أراضي

 مستأجرة 

 تأجير

فلل  

 سكنية

   للغير
 م05/07/2021 % 55.22

 م2022/06/30
 

15,000,000 8,283,040 
 تمويل

 ذاتى

  زهرة

 العسيلة 

 حى

العسي 

-لة 

  مكة

المكرم 

 ة

2,829,414 

تطوير   

البنية  

التحتية  

لمخطط 

أرض غير 

مملوك  

للشركة 

مقابل  

حصول 

الشركة 

 على

  قطع

 أراضي

 سكنية

  وتجارية

 مطورة 

الحصول  

على 

قطع  

أراضي 

مطورة  

سكنية 

وتجارية  

قابلة  

  وللبيع أ

االستثما 

 ر 

 م15/08/2021 % 8.59
 م2023/10/30

 
411,634,217 35,330,796 

 تمويل

 بنكي

  300 بقيمة

ريال  مليون

 سعودي

وتمويل 

 ذاتي
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 جازان روابي

 حى

المنجار 

  -ة

 جيزان

65,242.98 

  تطوير

  مشروع

 وحدات

 سكنية

  جاهزة

 على

 أرض

 مملوكة 

بيع 

وحدات 

 سكنية

 413,097,861 م2025/07/27 م01/10/2022 % 0
  مشروع

 مستقبلى 

 تمويل

ذاتي 

وتمويل 

بنكي و/ او 

إنشاء  

صندوق 

عقاري 

للتطوير 

اإلنشائي 

مرخص من  

  هيئة

السوق 

 المالية  

 روابي

 هاوس

 حى

  ساحل

 وادى

-  جيزان

 جيزان

79,411.15 

  تطوير

  مشروع

 وحدات

 سكنية

جاهزة  

على 

أرض 

 مملوكة 

بيع 

وحدات 

 سكنية

 496,102,752 م2025/08/27 م01/07/2023 % 0
  مشروع

 مستقبلى 

 تمويل

ذاتي 

وتمويل 

بنكي و/ او 

إنشاء  

صندوق 

عقاري 

للتطوير 

اإلنشائي 

مرخص من  

هيئة  

السوق 

 المالية  

 ران اف جبل

 حى

  بطحاء

 قريش

  مكة-

المكرم 

 ة

87,910.05 

  تطوير

  مشروع

 وحدات

 سكنية

جاهزة  

على 

أرض 

 مملوكة 

بيع 

وحدات 

 سكنية

 601,865,116 م2025/06/07 م01/02/2023 % 0
  مشروع

 مستقبلى 

 تمويل

ذاتي 

وتمويل 

بنكي و/ او 

إنشاء  

صندوق 

عقاري 

للتطوير 

اإلنشائي 

مرخص من  

هيئة  

السوق 

 المالية  

  مخطط

 نمار  أرض

 حى

  -نمار 

 الرياض 

302,699.12 

  تطوير

  مخطط

 خام أرض

  جاري

  العمل

 على

  تطويره

 ألراضي

 سكنية

  وتجارية

  وبيعها

  وفق

  نموذج

  على البيع

 الخارطة 

بيع 

أراضي 

مطورة  

على 

  ،الخارطة

مع 

العلم  

انه تم 

البدء 

في 

التطوير 

والبيع  

على 

 الخارطة  

 2,213,478 20,000,000 م2022/06/30 م01/10/2021 % 11.06
 تمويل

 ذاتى

 المصدر: الشركة 

   إن المذكور في الجدول هو القيمة اإلجمالية المتوقعة للمشروع بالكامل. *
 ) " عقود استئجار العقارات" من هذه النشرة. 1.14.3) "ملخص عقد استئجار أرض حي النرجس" في القسم الفرعي (45** فضًال راجع الجدول ( 

 



  
 

- 56  - 

 مشاريع التطوير العقاري   6.4.3
لدى الش العقاريركة مشروعين تحت  يوجد  الخارطة، وحيث   وهي عبارة عن مشاريع  التطوير  البيع على  البلدية    يتم فيها  الشؤون  وزارة  قامت 

والقروية   البلدية  الشؤون  وزارة  فيه  تقوم  والذي  برنامج سكني  مشاريع  من ضمن  تندرج  وهي  الشركة  مع  فيها  بالتعاقد  واإلسكان  والقروية 
 م 2024/24/31القطاع الخاص لتوفير مساكن للمواطنين، وفيما يلي تفاصيل هذه المشاريع: واإلسكان بالتعاقد مع مطورين عقاريين من 

 مشاريع التطوير العقاري : 34الجدول رقم 

** المشروع  الموقع  
المساحة  

2م  
 الغرض 

 نسبة

اإلنجا

 ز

  عدد

الوحدات  

 السكنية 
 بيع نسبة

 الوحدات

 نسبة

*** التحصيل   

  المتوقع التاريخ 

  من  لإلنتهاء

 المشروع 

  اإلجمالية القيمة

  المتوقعة

إليرادات  

* المشروع  

  القيمة

  المدفوعة

  30 حتى

 سبتمبر

م 2021  

  تمويل

 المشروع 

  مشروع 

  جوهرة 

 الرصيفة 

  حي

  – الرصيفة 

مكة  

 المكرمة 

87,660 

  وحدات  تطوير

  على سكنية

  مملوكة أرض 

  الشؤون لوزارة 

  البلدية 

  والقروية

  واإلسكان 

  من  وبيعها

  نموذج  خالل 

  على البيع

 الخارطة 

64%  1,035 92.46%  54.37%  117,647,366 465,002,636 2022/07/30م 

  تمويل

+   ذاتي

  حافز

  وزارة 

  الشؤون

  البلدية 

  والقروية

 اإلسكان 

  مشروع 

إسكان جدة  

المطار   –

 (فينان) 

جدة  –  أبحر  259,776 

  وحدات  تطوير

  على سكنية

  مملوكة أرض 

  الشؤون لوزارة 

  البلدية 

  والقروية

  واإلسكان 

  من  وبيعها

  نموذج  خالل 

البيع على  

 الخارطة 

34%  2,203 48.25%  25.15%  89,598,215 964,381,557 4/31 /2024م 

  تمويل

+   ذاتي

  حافز

  وزارة 

  الشؤون

  البلدية 

  والقروية

  اإلسكان 

قرض +   

 المصدر: الشركة 

 إن المذكور في الجدول هو القيمة اإلجمالية المتوقعة للمشروع بالكامل.  *
 " من هذه النشرة. الخاصة ببرنامج سكني ) " العقود 4.14.3** لمزيد من المعلومات عن الشروط التعاقدية المتعلقة بهذه المشاريع فضًال راجع القسم (

اإلشارة تم  كما  (   إليه  ***  القسم  في  المشاريع  15.1.2سابقًا  لتطوير  واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  من  المقدمة  الحوافز  باتفاقيات  المتعلقة  "المخاطر   (
من إجمالي  التحصيل    %) من هذا الحافز مسترد في حال بلغت نسبة50السكنية" فإن الوزارة قامت بتقديم حافز مالي للشركة لتطوير المشاريع المذكورة أعاله، وأن (

%) من إجمالي مبيعات  90%) يتم استرداده من قبل الوزارة عند بلوغ نسبة التحصيل (50والجزء اآلخر من الحافز والذي يشكل ما نسبته ( %)  80(مبيعات المشروع كامًال  
 المشروع كامًال. 
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 توزيع إيرادات الشركة وكبار الموردين  5.3
   اإليرادات وفق قطاعات الشركةتفاصيل  1.5.3

القطاعات كما في   الشركة حسب  إيرادات  تفاصيل  التالي  الجدول  المالية   ديسمبر  31يوضح  ال2020م و2019  للسنوات  ة أشهر  تسعم وفترة 
 م:  2021و م2020للسنوات المالية  سبتمبر   30المنتهية في 

 ات الشركة حسب القطاعاتتفاصيل إيراد: 35الجدول رقم 

 القطاع

 م 2021سبتمبر  30 م 2020سبتمبر  30 م 2020ديسمبر   31 م 2019ديسمبر   31

 اإليرادات 
 (ريال السعودي) 

 النسبة (%) 
 اإليرادات 

(ريال  
 السعودي) 

 النسبة (%) 
 اإليرادات 

(ريال  
 السعودي) 

 النسبة (%) 
 اإليرادات 

(ريال  
 السعودي) 

 النسبة (%) 

 % 77.80 409,766,145 % 45.36 160,021,395 % 43.38 228,601,994 % 8.02 16,450,614 العقارات 

 % 16.63 87,605,188 % 23.45 82,715,984 % 26.81 141,304,011 % 28.81 59,074,850 االنشاءات 

 % 5.57 29,333,278 % 12.51 44,144,371 % 11.16 58,809,980 % 36.32 74,478,607 الخدمات* 

 % 0.00 0 % 18.67 65869303 % 18.65 98,304,760 % 26.85 55,048,936 المطاعم** 

 % 100.00   526,704,611 % 100.00   352,751,053 % 100.00   527,020,745 % 100.00   205,053,007 اإلجمالي 

 شركة المصدر: ال

باإلضافة إلى    الخطوط السعودية.  رئيسي مع  إيجارعقد  وعدم تجديد بعض عقود اإليجار بما فيها    إنتهاء*يعود السبب في انخفاض اإليرادات من قطاع الخدمات إلى  
 م. 2020/ 31/05في  إنتهاء عقد االنتفاع لمجمع الثمامة المنتهي 

شركة  * وهي  الثالثة  النحالت  شركة  عن طريق  إيرادات  المطاعم هي  بقطاع  المتعلقة  محدودة  *اإليرادات  بنسبة  ذات مسؤولية  مملوكة  لدن    )%100(كانت  لشركة 
)  500,000الثة والبالغة قيمتها ( م) قامت الشركة بالتنازل عن كامل حصتها في رأس مال شركة النحالت الث 28/03/2021ه (الموافق  1442/ 15/08لالستثمار، ولكن بتاريخ  

 ريال سعودي إلى المساهمين بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 
 

 القطاع العقارياإليرادات وفق تفاصيل  3.5.1.1
م  2020م و2019ديسمبر للسنوات المالية    31كما في    للقطاع   يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات القطاع العقاري حسب القطاعات الفرعية

 م:  2021و م2020سبتمبر للسنوات المالية  30وفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 تفاصيل إيرادات القطاع العقاري حسب القطاعات الفرعية: 36الجدول رقم 

  تفاصيل
  إيرادات
  قطاع

 العقارات

 م 2021 سبتمبر 30 م 2020 سبتمبر 30 م 2020  ديسمبر 31 م 2019  ديسمبر 31

 اإليرادات 
(ريال  

 ) السعودي

  النسبة
 من

  إيرادات
  قطاع

 العقارات
 (%) 

  النسبة
 من

  إيرادات
  الشركة

 (%) 

 اإليرادات 
(ريال  

 ) السعودي

  النسبة
 من

  إيرادات
  قطاع

 العقارات
 (%) 

  النسبة
 من

  إيرادات
  الشركة

 (%) 

 اإليرادات 
(ريال  

 ) السعودي

  النسبة
 من

  إيرادات
  قطاع

 العقارات
 (%) 

  النسبة
 من

  إيرادات
  الشركة

 (%) 

 اإليرادات 
(ريال  

 ) السعودي

  النسبة
 من

  إيرادات
  قطاع

 العقارات
 (%) 

  النسبة
 من

  إيرادات
  الشركة

 (%) 

بيع وحدات 
سكنية 

مطورة على  
 الخارطة 

14,495,623 88.12 % 7.07 % 228,601,994 100.00 % 43.38 % 160,021,395 100.00 % 45.36 % 292,590,282 71.40 % 55.55 % 

 أخرى
(استشارات  

 )عقارية
1,954,991 11.88 % 0.95 % 0 0.00 % 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % 

بيع عقارات  
استثمارية 

(بيع أراضي 
مطورة على  

 الخارطة)* 

0 0.00 % 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % 0 0.00 % 0.00 % 117,175,863 28.60 % 22.25 % 

% 100.00 16,450,614 اإلجمالي   8.02 %  228,601,994 100.00 %  43.38 %  160,021,395 100.00 %  45.36 %  409,766,145 100.00 %  77.80 %  

 شركة المصدر: ال

 م. 2021النصف األول من العام * يتمثل في تطوير البنية التحتية لمخطط أرض المؤنسية (مشروع جمانة) وبيعها األراضي المطورة على الخارطة خالل 
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ة أشهر المنتهية في  تسعم وفترة ال2020م و2019ديسمبر  31كما في    البيع على الخارطة للوحدات السكنية يوضح الجدول التالي إيراداتكما 
 م: 2021سبتمبر 30

 تفاصبل إيرادات الشركة من البيع على الخارطة للوحدات السكنية : 37الجدول رقم 

 المشروع
م 2019ديسمبر   31 م 2020ديسمبر   31  م 2021سبتمبر  30   

 اإليرادات 
 (ريال السعودي) 

من   النسبة
(%)  اإليرادات  

 اإليرادات 
 (ريال السعودي) 

النسبة من  
 اإليرادات (%) 

 اإليرادات 
 (ريال السعودي) 

النسبة من  
 اإليرادات (%) 

المطار (فينان)  –إسكان جدة مشروع   2,080,973 1.01 %  85,872,560 16.29 %  136,494,158 %25.91 
السكني  مشروع جوهرة الرصيفة  12,414,650 6.05 %  142,729,434 27.08 %  156,096,125 %29.64 

 22.25% 117,175,863 - - - - أرض المؤنسية*  –مشروع جمانة 

% 7.07 14,495,623 اإلجمالي   228,601,994 43.38 %  409,766,145  
 

%77.80 
 

النسبة من إجمالي إيرادات قطاع  
 العقارات (%) 

88.12 %  100.00 %  100.00 %  

النسبة من إجمالي إيرادات  
 الشركة (%) 

7.07 %  43.38 %  77.80 % 

 شركة المصدر: ال

 م. 2021خالل النصف األول من العام  بالكامل بيعها على الخارطة و تطويرها  واإلنتهاء منالمشروع بتطوير البنية التحتية ألرض *هو مشروع قامت الشركة 
 

 اإلنشاءات قطاع اإليرادات وفق تفاصيل  3.5.1.2
م  2020م و2019ديسمبر للسنوات المالية  31يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات قطاع اإلنشاءات حسب القطاعات الفرعية للقطاع كما في 

 م:  2021و م2020سبتمبر للسنوات المالية  30وفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 يرادات قطاع اإلنشاءات حسب القطاعات الفرعيةتفاصيل إ: 38الجدول رقم 

 تفاصيل
  إيرادات
  قطاع

 اإلنشاءات

 م2021 سبتمبر 30 م2020 سبتمبر 30 م2020 ديسمبر 31 م2019 ديسمبر 31

  النسبة اإليرادات 
 من

  إيرادات
  قطاع

 اإلنشاءات
(%) 

  النسبة
 من

  إيرادات
  الشركة

(%) 

  النسبة اإليرادات 
 من

  إيرادات
  قطاع

 اإلنشاءات
(%) 

  النسبة
 من

  إيرادات
  الشركة

(%) 

  النسبة اإليرادات 
 من

  إيرادات
  قطاع

 اإلنشاءات
(%) 

  النسبة
 من

  إيرادات
  الشركة

(%) 

  النسبة اإليرادات 
 من

  إيرادات
  قطاع

 اإلنشاءات
(%) 

  النسبة
 من

  إيرادات
  الشركة

(%) 

(ريال  
 )السعودي

(ريال  
 )السعودي

(ريال  
 )السعودي

(ريال  
 )السعودي

إ�شاءات  

ومقاوالت  

مبا�ي و�نية  

 تحتية 

59,074,850 100.00% 28.81% 93,819,847 66.40% 17.80% 72,013,063 87.06% 20.41% 52,440,095 59.86% 9.96% 

  مبيعات

  مصاعد

 ومكيفات 

0 0.00% 0.00% 47,484,164 33.60% 9.01% 10,702,921 12.94% 3.03% 35,165,093 40.14% 6.68% 

 %16.63 %100.00 87,605,188 %23.45 %100.00 82,715,984 %26.81 %100.00 141,304,011 %28.81 %100.00 59,074,850 اإلجمالي

 شركة المصدر: ال

 
 قطاع الخدمات اإليرادات وفق تفاصيل  3.5.1.3

م  2020م و2019ديسمبر للسنوات المالية    31كما في    للقطاع  يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات قطاع الخدمات حسب القطاعات الفرعية 
 م:  2021و م2020سبتمبر للسنوات المالية  30وفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 فاصيل إيرادات قطاع الخدمات حسب القطاعات الفرعية: ت 39الجدول رقم 

 تفاصيل
  إيرادات
  قطاع

 الخدمات

 م2021 سبتمبر 30 م2020 سبتمبر 30 م2020 ديسمبر 31 م2019 ديسمبر 31

من   النسبة اإليرادات 
إيرادات  
قطاع  

 الخدمات
(%) 

  النسبة
 من

  إيرادات
  الشركة

(%) 

من   النسبة اإليرادات 
إيرادات  
قطاع  

 الخدمات
(%) 

  النسبة
 من

  إيرادات
  الشركة

(%) 

من   النسبة اإليرادات 
إيرادات  
قطاع  

 الخدمات
(%) 

  النسبة
 من

  إيرادات
  الشركة

(%) 

من   النسبة اإليرادات 
إيرادات  
قطاع  

 الخدمات
(%) 

  النسبة
 من

  إيرادات
  الشركة

(%) 

(ريال  
 )السعودي

(ريال  
 )السعودي

(ريال  
 )السعودي

(ريال  
 )السعودي

تأجير 
 عقارات 

74,242,499 99.68 % 36.21 % 57,012,081 96.94 % 10.82 % 39,908,457 90.40 % 11.31 % 27,023,486 92.13 % 5.13 % 

 التشغيل
 والصيانة 

236,108 0.32 % 0.12 % 1,797,899 3.06 % 0.34 % 4,235,914 9.60 % 1.20 % 2,309,792 7.87 % 0.44 % 

 %5.57 %100.00 29,333,278 %12.51 %100.00 44,144,371 %11.16 %100.00 58,809,980 %36.32 %100.00 74,478,607 اإلجمالي

 شركة المصدر: ال
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سبتمر    30فترة المنتهية في  الم و2020م و2019ديسمبر    31ويوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات الشركة حسب العقارات المؤجرة كما في  
 م:2021

 المؤجرة  ب العقاراتبتفاصبل إيرادات الشركة حس: 40الجدول رقم 

 ملك / إيجار  الموقع العقار

 2021سبتمر 30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

 اإليرادات 
 (ريال السعودي) 

النسبة من  
 اإليرادات (%)

 اإليرادات 
(ريال  

 السعودي)

النسبة من  
اإليرادات  

(%) 

 اإليرادات 
(ريال  

 السعودي)

النسبة من  
 اإليرادات (%)

 حي العزيزية – الخبر مجمع سي شور 
إيجار وتقوم الشركة بإعادة  

 للغيرالتأجير 
5,734,545 2.80 % 6,055,740 1.15 % 

5,344,546 1.01 % 

 1مجمع أجزاال 
 السكني 

 % 1.98 10,440,311 % 4.82 9,886,560 ملك قرطبةحي  - الخبر
6,211,070 1.18 % 

مجمع فيرتيكال 
 فيليج السكني 

 حي قرطبة –الخبر 
إيجار وتقوم الشركة بإعادة  

 للغيرالتأجير 
9,337,510 4.55 % 9,860,509 1.87 % 

8,875,337 1.69 % 

 % 0.05 262,500 % 0.07 350,000 % 0.17 350,000 ملك حي العقربية  –الخبر  أرض برجر كنج  

 أرض المنصورة  
حي   –الرياض 

   المنصورة
 % 0.11 556,906 % 0.11 600,000 %0.29 600,000 ملك

 % 0.87 4,564,583 % 2.97 15,650,000 %7.63 15,650,000 ملك أبحر الشمالية –جدة  1أرض أكوا 

 حي الثمامة  – الرياض مجمع الثمامة*  
الشركة بإعادة  إيجار وتقوم  

 للغير التأجير
32,000,000 15.61 % 13,333,333 2.53 % 

- - 

 % 0.16 840,115 % 0.14 722,188 % 0.33 683,884 ملك حي العقربية –الخبر  أجزاال سويتس
 % 0.07 368,429 - - - - ملك  والخبر   الرياض أراضي الشركة** 

%36.21 74,242,499 اإلجمالي  57,012,081 10.82%  27,023,486 %5.13 
 شركة المصدر: ال

 م.2021سبتمبر   30م لذلك ال يوجد إيرادات للمجمع في الفترة المنتهية في  2020/ 05/ 31قامت الشركة باستئجاره سابقًا لالنتفاع منه وانتهى عقد اإليجار في  *هو مجمع  
 ** تتمثل في إيرادات متنوعة ناتجة عن تأجير أراضي الشركة لفترات قصيرة األجل إلقامة فعاليات للغير.  

 

    الشركةاإليرادات وفق تفاصيل  2.5.3
  30م وفترة التسعة أشهر المنتهية في  2020م و2019ديسمبر للسنوات المالية    31يوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات وفق الشركة كما في  

 م:  2021لسنة سبتمبر 
 ة وفق الشرك تفاصبل إيرادات الشركة : 41الجدول رقم 

 الشركة 

 م 2021سبتمبر  30 م2020ديسمبر  31 م2019ديسمبر  31

 اإليرادات 

 النسبة (%) 

 اإليرادات 

 النسبة (%) 

 اإليرادات 

 النسبة (%) 
 (ريال السعودي)  (ريال السعودي)  (ريال السعودي) 

 % 82.93 436,789,631 % 54.19 285,614,075 % 44.23 90,693,113 (الشركة األم)   شركة لدن لالستثمار

 % 16.63 87,605,188 % 26.81 141,304,011 % 28.81 59,074,850 (شركة تابعة)  للمقاوالت شركة بلت 

(شركة    شركة بانيت للتشغيل والصيانة
 تابعة) 

236,108 0.12 % 1,797,899 0.34 % 2,309,792 0.44 % 

 % 0.00 0 % 18.65 98,304,760 % 26.85 55,048,936   شركة النحالت الثالثة الفندقية

 % 0.00 0 % 0.00 0 % 0.00 0 (شركة تابعة)*  الصناعية  شركة لدن

(شركة   شركة لك االستثمارية للتجارة 
 تابعة)* 

0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 

 %100.00 526,704,611 %100.00 527,020,745 %100.00 205,053,007 اإلجمالي

 شركة المصدر: ال

  م 2021م وخالل فترة التسعة أشهر من العام  2020م و2019وشركة لك االستثمارية للتجارة خالل السنوات المالية  * لم يتم تحقيق أي إيرادات من شركة لدن الصناعية  
   لكال الشركتين.  نظرًا لعدم وجود أي نشاط تشغيلي
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 كبار العمالء   3.5.3
 : م 2021سبتمبر    30أشهر المنتهية في  التسعة  م وفترة  2020م و2019ديسمبر    31يوضح الجدول التالي قائمة بأكبر خمسة عمالء للشركة كما في  

 أكبر خمسة عمالء للشركة : 42الجدول رقم 

 )سعودي(ريال  القيمة العالقة  طبيعة عمالء خمسة أكبر قائمة
 إجمالي  من النسبة

 اإليرادات (%) 
 م  2019أكبر خمسة عمالء خالل العام  قائمة

 5.36% 10,990,825 تعاقدي مستقل  طرف لإلسكان   الوطنية الشركة 
 7.63% 15,650,000 تعاقدي مستقل  طرف *** ناس  طيران

 15.61% 32,000,000 تعاقدي مستقل  طرف السعودية  الخطوط 
 2.55% 5,220,000 تعاقدي مستقل  طرف بالدمام  الطبي التخصصي  فهد  الملك مستشفى 

 3.13% 6,417,208 تعاقدي مستقل  طرف الدفاع  وزارة
 %34.27 70,278,033 المجموع

 م  2020أكبر خمسة عمالء خالل العام  قائمة

 2.10% 11,068,712 تعاقدي مستقل  طرف لإلسكان   الوطنية الشركة 
 2.97% 15,650,000 تعاقدي مستقل  طرف ** ناس  طيران

 2.53% 13,333,333 تعاقدي مستقل  طرف السعودية  الخطوط 
 0.99% 5,220,000 تعاقدي مستقل  طرف بالدمام  الطبي التخصصي  فهد  الملك مستشفى 

 3.63% 19,120,238 تعاقدي مستقل  طرف الدفاع  وزارة
 12.22% 64,392,283 المجموع

 م 2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة خالل عمالء خمسة أكبر قائمة

% 9.84 51,806,436 تعاقدي مستقل  طرف *** العقار  أسس شركة   
% 3.39 17,830,260 مباشر  شراء مستقل  طرف القحطاني  سعيد  عايض  محمد   

% 2.71 14,250,816 مباشر  شراء مستقل  طرف الضويحي  عبدالرحمن عبدالمجيد   
% 2.27 11,954,256 مباشر  شراء مستقل  طرف القحطاني  سعيد  حسين عبدالعزيز  

% 3.04 16,001,423 تعاقدي مستقل  طرف لإلسكان   الوطنية الشركة   
%21.23 111,843,191 المجموع  

 شركة المصدر: ال

 ) "العقود الجوهرية" في هذه النشرة. 3.14* لمزيد من المعلومات حول العقود المبرمة مع العمالء الكبار المذكورين في الجدول أعاله فضًال راجع القسم (
 السكني بمدينة جدة.  1م، وكانت شركة طيران ناس مستأجر لمجمع أكوا  2021** انتهى عقد شركة طيران ناس خالل الربع الثاني من العام 

) "  3.5.1ًال مسمى "مشروع جمانة" (فضًال راجع القسم (م، وهو عبارة عن مشروع قامت الشركة ببيعه كام2021*** إنتهى هذا العقد في خالل النصف األول من العام 
 ) "تفاصيل إيرادات الشركة من البيع على الخارطة" من هذه النشرة).  14والجدول (  اإليرادات وفق قطاعات الشركة"

 

 كبار الموردين  4.5.3
)  265,222,077) ريال سعوي، و(42,432,489المطورة (بلغ إجمالي تكلفة مقاولي الباطن وتكلفة المواد االنشائية وتكاليف الوحدات السكنية  

م على  2021سبتمبر    30ة أشهر المنتهية في  تسعم وفترة ال2020م و2019ديسمبر    31كما في    ) ريال سعودي323,947,834ريال سعودي، و(
م وفترة  2020م و2019ديسمبر    31في    )من إجمالي تكلفة إيرادات الشركة كما % 68.46%) و(62.96%) و(27.24التوالي، والتي شكلت ما نسبته (

المنتهية في  تسعال للشركة كما في  2021سبتمبر    30ة أشهر  أكبر خمسة موردين  التالي  الجدول  التوالي. ويوضح  م  2019ديسمبر    31م على 
 م: 2021سبتمبر  30ة أشهر المنتهية في تسعم وفترة ال2020و

 أكبر خمسة موردين للشركة: 43الجدول رقم 

 طبيعة المواد الموردة  اسم المورد 
طرف مستقل  

 غير مستقل /
تعاقدية / أوامر وطلبات  

 شراء مباشرة*
القيمة (ريال  

 سعودي)

نسبة من  
تكلفة  

 اإليرادات (%)

نسبة من إجمالي  
  المشتريات (%)

 م 2019قائمة أكبر خمسة موردين خالل العام 

شركة الفيصل للصناعات  
 الحديدية 

 مستقل  حديد
أوامر وطلبات شراء  

 مباشرة 
7,672,863 4.93 % 3.06 % 

 شركة غالم حسن بيد هللا 
توريد وتنفيذ اعمال  

 عظم
 % 5.56 % 8.97 13,974,332 تعاقدية مستقل 

شركة سعود حمود  
 الصاعدي وأوالده 

دفان وأعمال  توريد 
 وحفر 

 % 5.44 % 8.78 13,671,521 تعاقدية مستقل 

مؤسسة محمد محبوب  
 سعيد للمقاوالت 

عقد توريد وتنفيذ  
 أعمال عظم بالمواد 

 % 6.67 % 10.76 16,758,869 تعاقدية مستقل 

شركة الخرسانة جاهزة  
 الصب 

 مستقل  خرسانة 
أوامر وطلبات شراء  

 مباشرة 
27,006,210 17.34 % 10.75 % 

 %31.48 %50.76 79,083,795 اإلجمالي
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 م 2020قائمة أكبر خمسة موردين خالل العام 

شركة الفيصل للصناعات  
 الحديدية 

 مستقل  حديد
أوامر وطلبات شراء  

 مباشرة 
38,369,904 9.11 % 8.27 % 

 شركة غالم حسن بيد هللا 
توريد وتنفيذ اعمال  

 عظم
 %13 % 14.31 60,293,954 تعاقدية مستقل 

 مستقل  حديد شركة بناء السعودية 
أوامر وطلبات شراء  

 مباشرة 
21,835,108 5.18 % 4.70 % 

شركة الخرسانة جاهزة  
 الصب 

 مستقل  خرسانة 
أوامر وطلبات شراء  

 مباشرة 
16,986,637 4.03 % 3.66 % 

شركة سعود حمود  
 الصاعدي وأوالده 

توريد دفان وأعمال  
 وحفر 

 % 1.34 % 1.48 6,221,348 تعاقدية مستقل 

 %30.97 %34.12 143,706,951 اإلجمالي
 م 2021سبتمبر  30قائمة أكبر خمسة موردين خالل التسعة أشهر المنتهية في 

 شركة غالم حسن بيد هللا 
توريد وتنفيذ اعمال  

 عظم
 % 15.40 % 10.58 50,067,033 تعاقدية مستقل 

 مستقل  حديد شركة بناء السعودية 
أوامر وطلبات شراء  

 مباشرة 
4,461,161 0.94 % 1.37 % 

شركة الخرسانة جاهزة  
 الصب 

 مستقل  خرسانة 
أوامر وطلبات شراء  

 مباشرة 
6,430,598 1.36 % 1.97 % 

شركة سعود حمود  
 الصاعدي وأوالده 

توريد دفان وأعمال  
 وحفر 

 % 0.70 % 0.48 2,264,888 تعاقدية مستقل 

مؤسسة محمد العجيمي  
 للمقاوالت 

 % 2.28 % 1.57 7,417,096 تعاقدية مستقل  التحتية اعمال البنية 

 %21.72 %14.93 70,640,776 اإلجمالي
 شركة المصدر: ال

 " في هذه النشرة. التعاقد بالباطن ) "3.14.6* لمزيد من المعلومات حول العقود المبرمة مع العمالء الكبار المذكورين في الجدول أعاله فضًال راجع القسم (
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 االستثمارات في صناديق استثمارية  6.3
 لدى الشركة استثمارات في صناديق استثمارية، موضحة في الجدول أدناه: 

 
 االستثمارات في صناديق استثمارية : 44الجدول رقم 

 التأسيس  بلد الكيان الصندوق اسم
 م 2021 سبتمبر 30في  كما م 2020 ديسمبر 31 في كما م 2019 ديسمبر 31 في كما
 االستثمار  قيمة
 ) سعودي(ريال 

  نسبة
 الملكية 

 االستثمار  قيمة
 ) سعودي(ريال 

  نسبة
 الملكية 

 االستثمار  قيمة
 ) سعودي(ريال 

  نسبة
 *  الملكية

  صندوق
  مشاركة 

 * ريت

  صندوق
  استثمار
  عقاري 

 (ريت)   متداول

  المملكة
  العربية

 السعودية 
202,611,500 24.26 % 209,870,500 24.26 %  95,570,000 %10.56 

 المصدر: الشركة 

 %) كما هو وارد في موقع شركة تداول السعودية. 10.79بلغت ملكية الشركة في صندوق مشاركة ريت ما نسبته ( م 16/02/2022*كما بتاريخ 
 

ديسمبر    31المستلمة من االستثمار في صندوق مشاركة ريت كما في  يوضح الجدول التالي تفاصيل أرباح الشركة الرأسمالية وتوزيعات األرباح  
 م: 2021 سبتمبر   30ة أشهر المنتهية في تسعم وفترة ال2020م و2019

 
 رباح الشركة الرأسمالية من االستثمار في صندوق ملكية مشاركة ريت أ: 45الجدول رقم 

 م  2021سبتمبر  30كما في  م  2020ديسمبر  31كما في  م  2019ديسمبر  31كما في 

 توزيعات األرباح المستلمة  الربح الرأسمالي  توزيعات األرباح المستلمة  الربح الرأسمالي  توزيعات األرباح المستلمة  الرأسمالي  الربح

24,766,000 13,450,500 7,259,000 13,877,500 7,160,973 6,405,000 

 المصدر: الشركة 

 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح والخسارة  مالية استثمارات 7.3
يوجد لدى الشركة استثمارات في شركات مدرجة من خالل محافظها االستثمارية، تم المحاسبة عن طريق القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 الشامل اآلخر وهي كالتالي: 
 

 الستثمارات بطريقة القيمة العادلة من خالل قائمة الربح والخسارة ا: 46الجدول رقم 

 المحفظة 
 م 2021سبتمبر 30في  كما م 2020 ديسمبر 31 في كما م 2019 ديسمبر 31 في كما

 االستثمار  قيمة
 ) سعودي(ريال 

 االستثمار  قيمة
 ) سعودي(ريال 

 االستثمار  قيمة
 ) سعودي(ريال 

 49,126,638 13,542,443 54,002,500 المالية  البالد  محفظة 

 - - 1,796,000 المالية  الرياض محفظة 
 المصدر: الشركة 

 وتوضح الجداول التالية حركة استثمارات المحافظ الخاصة بالشركة: 
 

 البالد المالية استثمارات محفظةحركة :  47الجدول رقم 

 المالية  البالد محفظة
 م 2021 سبتمبر 30في  كما م 2020 ديسمبر 31 في كما م 2019 ديسمبر 31 في كما

 (ريال سعودي)   (ريال سعودي)   (ريال سعودي)  

 13,542,443 54,002,500 79,583,000 الفترة  أول الرصيد

 54,774,080 138,224,426 77,897,510 الفترة  خالل  إضافات

 ) 21,249,210( ) 171,439,185( ) 111,530,540( الفترة  خالل  إستبعادات

 2,059,325 ) 7,514,802( 1,453,216 (خسائر)/أرباح محققة من البيع  

 0 269,504 6,599,314 غير محقق ناتج عن إعادة تقييم خالل السنة   ربح
 49,126,638 13,542,443 54,002,500 الفترة آخر الرصيد

 الشركة المصدر: 

 الرياض المالية  حركة استثمارات محفظة:  48الجدول رقم 

 المالية  الرياض محفظة
 م 2021 سبتمبر 30في  كما م 2020 ديسمبر 31 في كما م 2019 ديسمبر 31 في كما

 (ريال سعودي)   (ريال سعودي)   (ريال سعودي)  

 - 1,796,000 - الفترة  أول الرصيد

 - 186,050 18,683,666 الفترة  خالل  إضافات

 - ) 1,763,497( ) 20,084,684( الفترة  خالل  إستبعادات

 - ) 218,553( 3,053,676 (خسائر)/أرباح محققة من البيع  
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 - - 143,342 التقييم  إعادة  من ناتج محقق غير ربح
 - - 1,796,000 الفترة آخر الرصيد

 المصدر: الشركة 

 رؤية الشركة  8.3
مجال  في  والكفاءة  التميز  العريق من  إلرثنا  استنادًا  نوعها  من  فريدة  متخصصة  منتجات  بتقديم  وذلك  والتطوير  االستثمار  مجال  في    الريادة 

 تطلعات عمالئنا االستثمارات المتنوعة وفق أعلى مستويات الجودة بما يتالءم مع 

 رسالة الشركة 9.3
 تقديم مشاريع استثمارية بأسلوب احترافي وبناء عالقات راسخة طويلة األمد مع عمالئنا. 

 ةاستراتيجية الشركة العام 10.3
 تقديم أفضل و أعلى الخدمات في مجاالت اإلستثمار المتنوعة  

 نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة  11.3
   :المباني و تصنيفات اخرى في عدد من المجاالت المرتبطة و بما يوفر االمكانيات    شركة مصنفة من الدرجه االولى في تملك الشركة  التنفيذ

ة او  والموارد الذاتية لتنفيذ مشاريع الشركة العقارية ، كما ان لدى الشركة خبرة كبيرة في تنفيذ المشاريع العقارية بانواعها سواء السكني
   التاجير او االدارة والتشغيل.  التجارية بغرض البيع او

 :تملك الشركة عدد من المصانع في مجال التكييف ، االلمنيوم ، تقنية البناء ، الحوائط الجاهزة كذلك لديها وكاالت حصرية في    التوريد
 مجال توريد وتركيب المصاعد وصيانتها. 

 :شركة صيانة    لدى الشركة خبرة في ادارة الممتلكات وخدمات ما بعد التعاقد حيث تمتلك ادارة تسويق متخصصة  الخدمات اللوجستية ،
 وتشغيل ذات خبرة طويلة في ادارة المجمعات السكنية ، وكذلك الخدمات المباني الذكية والمراقبة والحراسات. 

   :تمتع الشركة بعالقة مميزة مع معظم البنوك المحلية وبحجم تعامالت وثقه كبيرة وتعمل الشركة وشركائها من البنوك لتطوير  التمويل
 العالقة.  

 تمتع الشركة بعالقة جيدة مع كبار مالك االراضي والعقارات بشكل عام واستطاعت الشركة توقيع عدد من   ي والعقارات:مالك االراض
 عقود التطوير الكبيرة والتي تؤكد على مكانة وسمعة الشركة والموارد المتوفرة. 
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 التابعةالشركات  12.3
كما بتاريخ هذه النشرة وهي شركة بلت للمقاوالت، وشركة بانيت للتشغيل    ) %100() شركات تابعة مملوكة بنسبة  4(  أربع  الشركة   لدى  يوجد

 والصيانة، وشركة لك االستثمارية للتجارة، وشركة لدن الصناعية، وتفاصيلها كما يلي: 

 شركة بلت للمقاوالت 1.12.3
 بلت للمقاوالت بيانات شركة: 49الجدول رقم 

 شركة بلت للمقاوالت 
 الرياض   العنوان  

 شركة ذات مسؤولية محدودة   القانوني  الكيان

 * النشاط 

السكنية،   للمباني  العامة  المدارس  اإلنشاءات  مثل  السكنية  غير  للمباني  العامة  اإلنشاءات 

الخ،   والفنادق،،،  الكهربائية،  والمستشفيات  األسالك  وتمديد  الحكومية،  للمباني  العامة  اإلنشاءات 

(النشاط يتطلب الحصول على ترخيص من الهيئة العليا لألمن    تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلطفاء

   الصناعي).

 ) ريال سعودي.500,000مسمائة ألف (خ الشركة  مال رأس

 فيصل عبدهللا محمد الباتلي العام   المدير 

 1010233574 التجاري  السجل  شهادة  رقم

 م)28/05/2007(الموافق  ـهـ11/05/1428 التجاري  السجل  شهادة إصدار  تاريخ

 )م12/11/2024(الموافق  ـهـ11/05/1446 التجاري  السجل شهادة  انتهاء تاريخ

   % لشركة لدن لالستثمار 100مملوكة بنسبة  المساهمين 
 المصدر: الشركة 

قنية البناء ومصنع  * كما هو مذكور في السجل التجاري فإن نشاط الشركة يتطلب ترخيص صناعي، وقد حصلت الشركة على التراخيص المطلوبة لفروعها (مصنع بلت لت 
 "التراخيص والشهادات الحكومية" من هذه النشرة). ) .173بلت لأللمنيوم) (فضًال راجع القسم رقم (

) مصنع بلت لتقنية  2  ،لأللمنيوم   بلت  مصنع )  1:  وهي صناعية  تراخيص  تتطلبفروع    أربع) فروع، ومنها  7شركة بلت للمقاوالت عدد (  دىل  يوجد 
يتعلق بالمنتجات التي تقوم فروع الشركة التابعة بإنتاجها فإنها    وفيما   ،  الصنع   مسبقة   للحوائط   بلت   مصنع )  4  للتصنيع،   دايمات   مصنع )  3،البناء

 : الفروع  هذه  عن  نبذه تقوم بتوريدها للعمالء مختلفين داخل المملكة العربية السعودية، وتوضح الجداول التالية  
 

 مصنع بلت لأللمنيوم  2.12.3
 لأللمنيومبيانات مصنع بلت : 50الجدول رقم 

 بلت لأللمنيوم*  مصنع
 منطقة الرياض   – حريمالء محافظة الموقع 

  )2م 3,975(  2المساحة م

 المنتجات 

 اجهات مباني المنيوم و •
 الواح المنيوم لتغليف وتكسية االبنية  •
 طابخ وكاونترات المنيوم م •
 اجهات ومنتجات زجاجية للمباني و •
 بابيك حماية وفريمات ش •
 شبابيك المنيوم  •
 بواب المنيوم ا •
 طابخ خشبية م •

 339011104211 رقم الترخيص 

 ). م 2021/02/11(الموافق   هـ1442-06- 29 تاريخ اإلصدار/ التجديد 

 ). م 2024/02/11(الموافق   ـهـ1445-08- 01 تاريخ اإلنتهاء 

  سبتمبر  30القيمة الدفترية للمصنع كما في 
 م2021

 ريال سعودي.  (5,617,421)
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 اإلنتاجية القصوى الطاقة 

 

 املنتج الطاقة اإلنتاجية 

 اجهات مباني المنيوم و 2م 16,000

 2م 15,000
 

 الواح المنيوم لتغليف وتكسية االبنية 

 2م3,000
 

 طابخ و كاونترات المنيوم م

 2م 10,000
 

 اجهات ومنتجات زجاجية للمباني و

 2م5,000
 

 بابيك حماية و فريمات ش

 2م 25,000
 

 المنيوم شبابيك 

 2م 10,000
 

 بواب المنيوم ا

 2م  2,700
 

 طابخ خشبية م

اإلنتاج  
 الفعلي 

 م 2020سبتمبر  30 م 2020ديسمبر   31 م 2019ديسمبر   31 
سبتمبر   30

 م  2021

 واجهات مباني المنيوم   

ال يوجد، حيث أن  
المصنع لم يبدأ  

 التشغيل. 

ال يوجد، حيث أن  
المصنع لم يبدأ  

 التشغيل. 

يوجد، حيث أن  ال 
المصنع لم يبدأ  

 التشغيل. 

8,000 

الواح المنيوم لتغليف وتكسية   
 االبنية

10,000 

 1,000 مطابخ وكاونترات المنيوم  

 4,000 واجهات ومنتجات زجاجية للمباني   

 3,500 شبابيك حماية وفريمات  

 17,000 شبابيك المنيوم   

 3,000   ابواب المنيوم 

 500 مطابخ خشبية    

النسبة  
من  

إجمالي  
 الطاقة

اإلنتاجية  
 القصوى 

 50% واجهات مباني المنيوم    

الواح المنيوم لتغليف وتكسية   
 االبنية

%67 

 33% مطابخ وكاونترات المنيوم  

 40% واجهات ومنتجات زجاجية للمباني   

 70% شبابيك حماية وفريمات  

 68% شبابيك المنيوم   

 30%   ابواب المنيوم 

 19% مطابخ خشبية    
 المصدر: الشركة 

 ) "التراخيص والشهادات الحكومية" من هذه النشرة). 17.3(فضًال راجع القسم رقم (لمزيد من المعلومات عن الترخيص الصناعي * 
 

 مصنع بلت لتقنية البناء  3.12.3
 بيانات مصنع بلت لتقنية البناء: 51الجدول رقم 

 مصنع بلت لتقنية البناء*
 الرياض   منطقة – حوطة سديرب الصناعية  المدينة الموقع 

 )2م 25,000( 2المساحة م

 المنتجات 
 قوى(بالست باو) للجدران واالرضيات ملواح قوالب بوليسترين ممد وفوالذ ا

 وك من البوليسترين بل

 431101114998 رقم الترخيص 

 ). م2021/10/11(الموافق    هـ1443/03/05 تاريخ اإلصدار/ التجديد 

 ). م2022/10/11(الموافق    هـ1444/03/15 تاريخ اإلنتهاء 

  30القيمة الدفترية للمصنع كما في 
 م 2021 سبتمبر

 ) ريال سعودي. 18,584,557(
 

 الطاقة اإلنتاجية القصوى 

 
 

 المنتج  اإلنتاجية  الطاقة 
قوى(بالست باو)  ملواح قوالب بوليسترين ممد وفوالذ ا 2م230,000

   وك من البوليسترينبل 2م200,000   

 م  2021سبتمبر  30 م2020سبتمبر  30 م 2020ديسمبر  31 م 2019ديسمبر  31 
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اإلنتاج  
 الفعلي 

ال يوجد، حيث أن  
المصنع لم يبدأ  

 التشغيل. 

ال يوجد، حيث أن المصنع  
 لم يبدأ التشغيل. 

ال يوجد، حيث أن  
المصنع لم يبدأ  

 التشغيل. 

ال يوجد، حيث أن المصنع  
 لم يبدأ التشغيل. 

 بوليسترين الواح قوالب 
   بلوك من البوليسترين

النسبة  
من  

إجمالي  
 الطاقة

اإلنتاجية  
 القصوى 

 الواح قوالب بوليسترين 

   بلوك من البوليسترين

 المصدر: الشركة 

 الحكومية" من هذه النشرة). ) "التراخيص والشهادات 17.3(فضًال راجع القسم رقم (* لمزيد من المعلومات عن الترخيص الصناعي 
 

 مصنع دايمات للتصنيع  4.12.3
 بيانات مصنع دايمات للتصنيع: 52الجدول رقم 

 *   للتصنيع دايمات مصنع
 منطقة الرياض    – حريمالء محافظة الموقع 

 )  2م5,300( 2المساحة م

 المنتجات 

 الواح استانلس استيل ملمعه  •
 لشبكات التكييف المركزي جاري هواء م •
 مجاري الهواء والتكييف من االلواح مسبقة العزل من البولي/ايزوسيوتيرات  •
 (مخمدات حريق,تحكم بالهواء)  جزاء مجاري هواء للتكييف المركزيا •
 جاري هواء م •
 اكسسوارات مجاري الهواء  •
 مجاري هواء الجهزة التكييف بدون عزل  •

 421102107432 رقم الترخيص 

 ). م2020/10/14(الموافق    ـهــ1442/02/27 تاريخ اإلصدار/ التجديد 

 ). م2023/10/14(الموافق    ـهـ1445/03/29 تاريخ اإلنتهاء 

القيمة الدفترية للمصنع كما في  
 م2021 سبتمبر  30

 ) ريال سعودي. 3,507,011( 

 الطاقة اإلنتاجية القصوى 

 

 المنتج  اإلنتاجية  الطاقة 
   والمجاري األلواح م 27,000

 هوائية  مجاري   تمديدات وحدة   4,000

 الهوائية  المجاري  تمديدات طن  20,000

اإلنتاج  
 الفعلي 

 والمجاري   األلواح
ديسمبر   31

 م2019
 م  2021سبتمبر  30 م2020سبتمبر  30 م 2020ديسمبر  31

ال يوجد، حيث أن  
المصنع لم يبدأ  

 التشغيل 

 13,100 طن   8,700 طن   11,000

  تمديدات  صناعه
 هوائية  مجاري

 حدة  2,750 وحدة  2,250 وحدة   3,000

  تمديدات  صناعه
 الهوائية  المجاري

 2م  20,000 2م  20,000   2م  27,000

النسبة من  
إجمالي  
 الطاقة

اإلنتاجية  
 القصوى 

 % 65.5 % 43.5 % 55 والمجاري   األلواح

  تمديدات  صناعه
 هوائية  مجاري

75 % 56.25 % 68.87 % 

  تمديدات  صناعه
 الهوائية  المجاري

%135 %100 %100 

 المصدر: الشركة 

 ) "التراخيص والشهادات الحكومية" من هذه النشرة). 17.3(فضًال راجع القسم رقم (* لمزيد من المعلومات عن الترخيص الصناعي 
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 مصنع بلت للحوائط مسبقة الصنع 5.12.3
 بيانات مصنع بلت للحوائط مسبقة الصنع: 53الجدول رقم 

 مصنع بلت للحوائط مسبقة الصنع*
 منطقة الرياض   –حوطة سدير ب الصناعية  المدينة الموقع 

 )  2م 10,500( 2المساحة م

 المنتجات 
 الواح خرسانية مسبقة الصنع  •
 الصنع وائط وقواطع خرسانية مسبقة ح •

 431101116678 رقم الترخيص 

 ). م2022/01/18(الموافق    ـهـ1443/06/15 تاريخ اإلصدار/ التجديد 

 م) 2026/ 24/12(الموافق    ـهـ07/1448/ 15 تاريخ اإلنتهاء 

القيمة الدفترية للمصنع كما في  
 م2021 سبتمبر  30

 ريال سعودي.  (12,365,153) 

 الطاقة اإلنتاجية القصوى 

 

 المنتج  اإلنتاجية  الطاقة 
    الواح خرسانية مسبقة الصنع مربع   ترم  90,000

   وائط وقواطع خرسانية مسبقة الصنعح مربع  ترم  350,000

اإلنتاج  
 الفعلي 

 
ديسمبر   31

 م2019
 م  2021 سبتمبر  30 م2020 سبتمبر  30 م 2020ديسمبر  31

الواح خرسانية مسبقة  
     الصنع

ال يوجد، حيث أن  
المصنع لم يبدأ  

 التشغيل.

ال يوجد، حيث أن المصنع لم  
 يبدأ التشغيل.

ال يوجد، حيث أن المصنع  
 لم يبدأ التشغيل.

ال يوجد، حيث أن  
المصنع لم يبدأ  

 التشغيل.

وائط وقواطع  ح
خرسانية مسبقة  

   الصنع
النسبة  

من  
إجمالي  
 الطاقة

اإلنتاجية  
 القصوى 

الواح خرسانية مسبقة  
     الصنع

وائط وقواطع  ح
خرسانية مسبقة  

   الصنع

 المصدر: الشركة 

 ) "التراخيص والشهادات الحكومية" من هذه النشرة). 17.3(فضًال راجع القسم رقم (* لمزيد من المعلومات عن الترخيص الصناعي 
 

 بانيت للتشغيل والصيانة شركة  6.12.3
 بيانات شركة بانيت للتشغيل والصيانة: 54الجدول رقم 

 *شركة بانيت للتشغيل والصيانة
 الرياض   العنوان  

 شركة ذات مسؤولية محدودة   القانوني   الكيان

 النشاط 
تمديدات الشبكات، وتركيب األدوات الصحية وصيانتها وإصالحها، وتركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها  

والوحدات السكنية المفروشة، واإلقامة طويلة األجل في سكن واحد أو غرفة مشتركة، وإدارة وتأجير  وإصالحها،  
 العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية، وأنشطة خدمات صيانة المباني، والتنظيف العام للمباني. 

 ) ريال سعودي. 300,000ثالثمائة ألف ( الشركة  مال   رأس
 سعود سعد سعود العريفي   م  العا  المدير

 2051047783 التجاري  السجل  شهادة رقم
 م) 2012/ 06/02(الموافق    ـه03/1433/ 14 التجاري   السجل شهادة إصدار  تاريخ
 م) 2022/ 31/10(الموافق    ـهـ04/1444/ 06 التجاري  السجل  شهادة انتهاء تاريخ

   لالستثمار% لشركة لدن  100مملوكة بنسبة  المساهمين 
 المصدر: الشركة 

رية لها ولم يتم تضمينها  * تجدر اإلشارة إلى أنه يوجد لدى شركة بانيت للتشغيل والصيانة فرعين في مدينة جدة والرياض وهي فروع غير عاملة وتم إصدار سجالت تجا 
  وبالتالي الية وال يوجد لها أثر في القوائم المالية لشركة بانيت للتشغيل والصيانة في هذه النشرة، وتعتبر هذه الفروع غير عاملة وال يوجد لديها أي عمليات تشغيلية أو م

 ال يوجد أثر معكوس على القوائم المالية الخاصة بشركة لدن لالستثمار لكونها قوائم مالية موحدة. 
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 شركة لدن الصناعية 7.12.3
 الصناعية بيانات شركة لدن : 55الجدول رقم 

 شركة لدن الصناعية*
 الرياض   العنوان  

 شركة ذات مسؤولية محدودة   القانوني   الكيان

 ** النشاط
إنشاء المباني الجاهزة في المواقع، وتجهيز وتصنيع الفلين الطبيعي ومنتجات الفلين، وصناعة األصناف الزجاجية  

سابقة الصنع المكونة بصفة رئيسية من المعدن، وورش  العازلة المستخدمة في اإلنشاءات، وصناعة المباني 
 األلمنيوم، وصناعة قنوات التكييف وملحقاتها (الدكت). 

 ) ريال سعودي. 50,000خمسين ألف ( الشركة  مال   رأس
 عبدالمجيد محمد ناصر الباتلي   العام    المدير

 1010706840 التجاري  السجل  شهادة رقم
 م) 2021/ 30/03(الموافق    ـه08/1442/ 17 التجاري   السجل شهادة إصدار  تاريخ
 م) 2024/ 27/02(الموافق    ـهـ08/1445/ 17 التجاري  السجل  شهادة انتهاء تاريخ

   % لشركة لدن لالستثمار100مملوكة بنسبة  المساهمين 
 المصدر: الشركة 

ا في القوائم المالية لفترة  * كما بتاريخ هذه النشرة فإنه ال يوجد لدى الشركة أي نشاط تجاري، كذلك لم يتم التطرق إلى أنها شركة مملوكة لشركة لدن لالستثمار كم
 م. 2021سبتمبر   30أشهر المنتهية في  التسعة 

نشاط يتطلب ترخيص صناعي من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية وكما بتاريخ هذه النشرة فإن الشركة  الفإن    للشركة التابعة  ** كما هو مذكور في السجل التجاري
 لم تقم بإصدار هذا الترخيص.  

 

 شركة لك االستثمارية للتجارة  8.12.3
 بيانات شركة لك االستثمارية للتجارة : 56الجدول رقم 

 رة*شركة لك االستثمارية للتجا
 مكة المكرمة  العنوان  

 شركة ذات مسؤولية محدودة   القانوني   الكيان

 النشاط 
اإلنشاءات العامة للمباني السكنية، واإلنشاءات العامة للمباني غير السكنية (المدارس، المستشفيات، الفنادق ....  

األراضي والعقارات وتقسيمها  إلخ)، وتشطيب المباني، والفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، وشراء وبيع  
 وأنشطة البيع على الخارطة، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية وغير السكنية). 

 ) ريال سعودي. 100,000ألف ( مائة الشركة  مال   رأس
 سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي  العام    المدير

 4031080917 التجاري  السجل  شهادة رقم
 م) 2013/ 18/11(الموافق    ـهـ01/1435/ 15 التجاري   السجل شهادة إصدار  تاريخ
 م) 2024/ 21/07(الموافق    ـهـ01/1446/ 15 التجاري  السجل  شهادة انتهاء تاريخ

   % لشركة لدن لالستثمار100مملوكة بنسبة  المساهمين 
 المصدر: الشركة 

م وتم توحيد القوائم المالية لشركة لك االستثمارية للتجارة ضمن القوائم  2021يونيو    30خالل الفترة المنتهية في  *تم االستحواذ على شركة لك االستثمارية للتجارة  
 م. 2021يونيو    30المالية للشركة كما في 
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 الزميلةالشركة  13.3
)  50%(  من  أكثر  نسبة  تملك  الشركة  أن  من  الرغم  ،وعلى)60.00%(  تبلغ  ملكية  بنسبة  اللوجستية  للخدمات  لدن   شركة  في  باالستثمار  الشركة  قامت

  اإلدارة  حق يملك  الشركة ملكية  من ) 40%(  لحصة  المالك  اآلخر  الشريك ألنه  نظراً   زميلة شركة في  كاستثمار  تصنيفها  تم  أنه إال  الشركة ملكية  من
   : اللوجستية للخدمات  لدن  شركة   في الشركة استثمارات  التالي الجدول يوضح .والتشغيل القرارات اتخاذ  ذلك في بما  للشركة

 استثمارات الشركة في الشركات الزميلة: 57الجدول رقم 

 اسم الشركة الزميلة

 نسبة الملكية

 طبيعة النشاط  بلد التسجيل 

 قيمة اإلستثمار 

 م2021 م2020
 م31/12/2019

 ريال سعودي 

 م31/12/2020

 ريال سعودي 

 م30/09/2021

 ريال سعودي 

 % 60 % 60 شركة لدن للخدمات اللوجستية  
المملكة  
العربية  

 السعودية 

تقديم خدمات  
 لوجستية 

0 36,909 23,091 

 23,091 36,909 0  اإلجمالي 
 م . 2021سبتمبر  30م والقوائم المالية األولية المختصرة المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2020ديسمبر  31المصدر: القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 
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 العقود الجوهرية  14.3
 أبرمتها الشركة بشكل مباشر او عن طريق شركاتها التابعة: فيما يلي توضيح للعقود الجوهرية التي 

 
 عقود استئجار العقارات  1.14.3

 : تقوم الشركة باستئجار العقارات التالية وتأجيرها على الغير ما عدا عقد استئجار المكتب، وتوضح الجداول التالية ملخص عقود االستئجار
 عقد استئجار مجمع سي شور ملخص : 58الجدول رقم 

 استئجار مجمع سي شور  عقد
 حي العزيزية   – الخبر  الموقع 

 العقد  أطراف
 بصفتها مدير صندوق مشاركة ريت  شركة مشاركة المالية المؤجر 

 (شركة تابعة)   للمقاوالتشركة بلت   المستأجر 
 م 2022/ 01/09  بتاريخ وتنتهيم 09/2017/ 01 بتاريخ بدأت ميالدية  سنوات) 5( خمس العقد  مدة
 ) ريال سعودي. 13,050,000ثالثة عشر ماليين وخمسمائة ألف ( العقد  قيمة

 التجديد  آلية 
  إنتهاء  قبل  وذلك التجديد  في برغبته المؤجر بإشعار المستأجر يقوم  أن  بشرطللتجديد لمدة أو مدد مماثلة على حسب اتفاق الطرفين   قابل

 . أشهر)  6(  بستة العقد 

 العقد  إنهاء
  إبداء  بدون متتالية يوماً ) 30(  ثالثين لمدة  العقار إغالق  أو  المؤجر إشعار   بدون آخر لطرف  العقد   عن التنازل   أو  المستأجر إفالس  حال في

 . فوراً  وإنهائه العقد فسخ   للمؤجر يحق فإنه األسباب 
 المصدر: الشركة 

 السكني 1ملخص عقد استئجار مجمع اجزاال : 59الجدول رقم 

 * السكني 1 اجزاال مجمع استئجار عقد
 حي قرطبة   – الخبر  الموقع 

 العقد  أطراف
 شركة النحالت الثالث الفندقية  المؤجر 

 لالستثمار   لدن شركة المستأجر 
 م. 08/2022/ 21م وحتى 2017/ 08/ 21خمس سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ  العقد  مدة
 ) ريال تدفع على أقساط نصف سنوية خالل مدة العقد. 14,400,000ألف (  أربعمائةعشر ماليين و أربعة العقد  قيمة

 قابل للتجديد لمدة أو مدد مماثلة على حسب اتفاق الطرفين  التجديد  آلية 

 العقد  إنهاء
التزاماته التعاقدية فيحق للمؤجر توجيه إنذار كتابي للمستأجر يمهله فيه لتصحيح الخطأ خالل مدة أقصاها  في حال عدم قيام المستأجر بتنفيذ 

 ) يومًا وفي حالة عدم التصحيح يحق للمؤجر فسخ العقد دون الحاجة إلى إجراء رسمي أو قضائي إلثبات ذلك. 30(
 المصدر: الشركة 

لمساهمي  مملوكة    شركة النحالت الثالث الفندقيةالتي قامت بتأجير المجمع لشركة النحالت الثالث الفندقية و  لصندوق مشاركة ريتمملوك    1*مجمع أجزاال السكني  
 ، ومن ثم قامت شركة النحالت الثالث الفندقية بتأجير المجمع لشركة لدن لالستثمار. شركة لدن لالستثمار

 استئجار مجمع فيرتيكال فيليج السكني  ملخص عقد: 60الجدول رقم 

 استئجار مجمع فيرتيكال فيليج السكني  عقد
 حي قرطبة   - الخبر  الموقع 

 العقد  أطراف
 شركة بستان المباني المحدودة  المؤجر 

 لدن لالستثمار   شركة المستأجر 

 العقد  مدة
م، وتبدأ  2022/ 31/12م وتنتهي في  01/2018/ 01سنوات ميالدية منها خمس سنوات إلزامية وخمس سنوات اختيارية، تبدأ اإللزامية من   10

 الفترة االختيارية من اليوم الذي يلي تاريخ إنتهاء الفترة اإللزامية. 

 العقد  قيمة
) ريال سنويًا  36,000,000) ريال سعودي. ويتم دفع ستة وثالثون مليون (171,000,000قيمة العقد مئة وواحد وسبعون مليون ( إجمالي 

 على قسطين بشكل نصف سنوي. 
 بستة أشهر. يتجدد تلقائيًا، وفي حالة عدم رغبة أحد الطرفين بالتجديد يلتزم بإخطار الطرف اآلخر كتابيًا قبل نهاية العقد  التجديد  آلية 

 العقد  إنهاء
) يوم عمل من تاريخ إنتهاء الفترة االلزامية يلتزم 30اذا لم يتم تجديد العقد بعد الفترة االلزامية ولم يتم تسليم العقار خالل فترة أقصاها (

ليم، كما ينتهي هذا العقد اذا  ) ريال سعودي عن كل يوم تأخير في التس98,630المستأجر بدفع مبلغ ثمانية وتسعون ألفًا وستمائة وثالثون (
 تلف جسيم أو وفقًا لحالة من الحاالت القوة القاهرة أو في حالة نزعه للمصلحة العامة بحيث ينفسخ العقد تلقائيًا.   مالحق بالعقار

 المصدر: الشركة 

 
 مجمع لدن سكوير ملخص عقد استئجار أرض حطين المقام عليها : 61الجدول رقم 

 عقد استئجار أرض حطين المقام عليها مجمع لدن سكوير 
 حي حطين   – الرياض الموقع 

 العقد  أطراف
 المعمر  فيصل ي فيصل ومحمد وفهد أبناء خالد محمد سلطان ووالدتهم هند مشار المؤجر 

 لدن لالستثمار   شركة المستأجر 
 م. 04/11/2032 بتاريخ  وتنتهيم 2018/ 16/04 بتاريخ  بدأت سنة) 15(  عشر خمسة العقد  مدة
 . سعودي ريال ) 6,500,000(  ألف  وخمسمائة ماليين   ستة ) ريال سعودي ألول ثالث سنوات تتزايد إلى5,000,000ماليين ( خمسة العقد  قيمة

 جديد  عقد  كتابة يتم  العقد  بتجديد الطرفين رغب وإذا تجديد  يوجد ال التجديد  آلية 
 . االستحقاق تاريخ  من  يوم ) 45( وأربعين  خمسة لمدة المستحقة  الدفعات   سداد عن التأخر  أو  المستأجر إفالص  حال في العقد  إنهاء

 المصدر: الشركة 
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 أرض حي النرجسستئجار ا عقد ملخص): 62الجدول رقم (

 *حي النرجس يضاعقد استئجار أر 
 حي النرجس   – الرياض الموقع 

 العقد  أطراف
 سعد عبدهللا ابراهيم الدايل  المؤجر 

 لدن لالستثمار   شركة المستأجر 
 م  09/2038/ 28م وتنتهي بتاريخ 05/2019/ 05) سنة بدأت بتاريخ 20( عشرون  العقد  مدة
 ) ريال سعودي  3,772,000ريال سعودي تتزايد إلى ( )1,870,000( العقد  قيمة

 يوجد آلية لتجديد العقد   ال التجديد  آلية 
 العقد  إلنهاء آلية  يوجد ال العقد  إنهاء

 شركةال: املصدر

عند توقيع    %70% إلى  35ما بين    تتراوح  مختلفة   ) أراضي مقام عليها فلل سكنية بنسب انجاز3* هذا العقد عبارة عن ثالث عقود قامت فيها الشركة باستئجار ثالث ( 
مؤجر عند انتهاء العقد  على أن تقوم الشركة باستكمال تطوير األراضي ومن ثم اإلنتفاع بها عن طريق التأجير على أن تعود ملكية األرض وما عليها من إنشاءات لل ، العقد

 شرة). ) "المشاريع تحت التنفيذ" من هذه الن3.4.5(ولمزيد من المعلومات عن نسب إنجاز هذه المشاريع فضال راجع القسم رقم ( 
 استئجار المكتب ملخص عقد: 63الجدول رقم 

   المكتباستئجار  عقد
 حي المعذر الشمالي   – الرياض الموقع 

 العقد  أطراف
 نايف صفوق بشير المرشد  المؤجر 

 لدن لالستثمار   شركة المستأجر 
 م. 11/2022/ 30م وتنتهي في 2019/ 1/12سنوات ميالدية تبدأ من  3 العقد  مدة
 . ياً سنو ين ) ريال سعوديًا للسنة الواحدة، مقسمة إلى دفعت226,800مائتان وستة وعشرون ألفًا وثمانمائة (  العقد  قيمة

 التجديد  آلية 
تعديل أي من بنود العقد قبل انتهاء  يجدد العقد تلقائيًا، مالم يبلغ أحد الطرفين اآلخر بخطاب مكتوب بعدم رغبته في التجديد، أو رغبته في 

 ) يومًا. 60مدة العقد بستين (
 . للتصحيح   يوماً  ثالثين  ومنحه بالمخالفة  إبالغه بعد العقد فسخ  للمؤجر  يحق  فإنه العقد  بنصوص المستأجر  إخالل حال في العقد  إنهاء

 المصدر: الشركة 

 عقود تأجير العقارات  2.14.3
 المملوكة لها والعقارات المستأجرة كما هو موضح أدناه: تقوم الشركة بتأجير العقارات 

 تأجير أرض برجر كنج ملخص عقد: 64الجدول رقم 

 تأجير أرض برجر كنج  عقد
 حي العقربية   -الخبر  الموقع 

 العقد  أطراف
 لدن لالستثمار   شركة المؤجر 

 الغذائية شركة العليان للخدمات  المستأجر 

 العقد  مدة
م  01/05/2019م، تم تجديدها لمدة عشرين سنة إضافية تبدأ من تاريخ  30/04/2019م وتنتهي في  05/1999/ 01في  بدأت سنة ميالدية  20

 . م04/2039/ 30وتنتهي في 

 العقد  قيمة
التالية،    سنوات )10(  العشر لمدة) ريال سنويًا  350,000) ريال سنويًا للعشر سنوات األولى، وثالثمائة وخمسون ألف ( 300,000ثالثمائة ألف (

 تدفع بداية كل سنة. 
 ال يجدد العقد تلقائياً  التجديد  آلية 

 العقد  إنهاء

أو في حال إخالل أي    ،الموافقات والتراخيص الحكومية الالزمة لبناء أو تشغيل المطعم يحق للمستأجر في حال عدم تمكنه من الحصول على  
إلتزاماته الجوهرية فيحق للطرف اآلخر فسخ العقد وذلك بعد إخطار المخل ومنحة مهلة ال تقل عن ثالثين (  ) يومًا  30من الطرفين بأي من 

قد فورًا في حالة إفالس الطرف الثاني أو تصفيته، ويحق للمستأجر فسخ العقد إذا  للوفاء بالتزامه أو إزالة سبب اإلخالل، كما يتم فسخ الع
 ) أشهر قبل اإلنهاء. 6اقتضت ظروف نشاطه التجاري شريطة أن يخطر المؤجر بمدة التقل عن ستة ( 

 المصدر: الشركة 

 تأجير أرض البطحاء  ملخص عقد: 65الجدول رقم 

 ) البطحاء( المنصورةتأجير أرض  عقد
 حي المنصورة (البطحاء)   – الرياض الموقع 

 العقد  أطراف
 لدن لالستثمار   شركة المؤجر 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات  المستأجر 
 م 01/2031/ 13م وتنتهي في 2021/ 14/01سنوات ميالدية تبدأ في  10 العقد  مدة
 ) ريال. 600,000) ريال، مقسمة على دفعات نصف سنوية تبلغ قيمة كل دفعة ستمائة ألف ( 12,000,000عشر مليونًا (  إثناإجمالي العقد   العقد  قيمة

 ال يجدد العقد تلقائيًا، ويكون التجديد بعقد جديد بين الطرفين.  التجديد  آلية 

 العقد  إنهاء

أن   العقد مقضيًا في حالة ثبوت  إذا اقتضت قرارات حكومية تعديل  يعد هذا  العقار آيل للسقوط بموجب تقرير الجهة ذات اإلختصاص، أو 
، ويقوم أنظمة البناء مما ينتج عنه تعذر استخدام الوحدات اإليجارية، أو قيام الدولة بتملك العقار أو جزء منه، أو حدوث أحد األسباب القاهرة

) يومًا من تاريخ حدوث ما يوجب انقضاء العقد، كما يلتزم المؤجر بإعادة ما تبقى من قيمة  30الثين (المستأجر بتسليم الوحدات اإليجارية خالل ث
 اإليجار المدفوعة للمدة المتبقية. 

 المصدر: الشركة 
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 ملخص عقد تأجير إلنشاء محطات وأبراج خدمات اإلتصاالت والهاتف المتحرك : 66الجدول رقم 

 في سطح مبنى أجزاال سويتس إلنشاء محطات وأبراج خدمات اإلتصاالت والهاتف المتحرك  غرفتينعقد تأجير 
 ) "عائالت وأفراد  –سويتس  أجزاال"  العقارحي العقربية (ضمن  – الخبر  الموقع 

 العقد  أطراف
 لدن لالستثمار   شركة المؤجر 

 السعودية (زين) شركة اإلتصاالت المتنقلة  المستأجر 
 م. 02/03/2029م وتنتهي في  03/2019/ 03سنوات ميالدية تبدأ في ) 10(  عشر العقد  مدة
 . سنوياً  تدفع سعودي ريال ) 100,000( ألف مائة العقد  قيمة

 التجديد  آلية 
  قبل  بذلك المؤجر  يشعر فإنه   مماثلة لمدة  واألحكام الشروط  بنفس العقد بتجديد المستأجر  رغبة  حال في   إال  األصلية المدة  في العقد ينتهي
 . يوماً )  60(  بستين األصلية  المدة إنتهاء

 العقد  إنهاء
  ناحيته   من  رأى  المستأجر  أن  حال  في  أو  العقد  إنهاء  العالقة  ذات  الحكومية  الجهات  من  الممنوحة  التراخيص  تعليق  حال  في  للمستأجر  يحق

إخطار    أو ال يفي بالغرض من الناحية الفنية أو رأى عدم الحاجة إليه ألي سبب من األسباب   لالستخدام   صالح  غير   البناء   أو  العقار  أن  التقديرية
 ) يومًا من تاريخ إخالء المساحات المؤجرة. 60المؤجر بهذا الخصوص قبل ستين ( 

 المصدر: الشركة 

 راج خدمات اإلتصاالت والهاتف الجوال ملخص عقد تأجير إلنشاء محطات وأب: 67الجدول رقم 

 السكني  1عقد تأجير إلنشاء محطات وأبراج خدمات اإلتصاالت والهاتف الجوال الواقع في مجمع أجزاال 
 )  "السكني  1 أجزاال  مجمع" العقارحي قرطبة (ضمن  – الخبر  الموقع 

 العقد  أطراف
 لدن لالستثمار   شركة المؤجر 

 إتصاالت (موبايلي) شركة إتحاد  المستأجر 
 م. 06/2023/ 11 بتاريخ وتنتهي م 2018/ 11/06 بتاريخ  تبدأ  سنوات) 5( خمس لمدة   العقد تجديد تم العقد  مدة
 . سنوياً  تدفع سعودي ريال ) 100,000( ألف مائة العقد  قيمة

 . يوماً ) 90(  بتسعين الفترة نهاية قبل كتابياً  المؤجر  بإشعار  وذلك مماثلة لفترة   التجديد يتم التجديد  آلية 

 العقد  إنهاء
ناحيته   رأى من  المستأجر  أن  حال  أو في  العقد  إنهاء  العالقة  الحكومية ذات  الجهات  الممنوحة من  التراخيص  حال تعليق  يحق للمستأجر في 

إخطار    التقديرية أن العقار أو البناء غير صالح لالستخدام أو ال يفي بالغرض من الناحية الفنية أو رأى عدم الحاجة إليه ألي سبب من األسباب 
 ) يومًا من تاريخ إخالء المساحات المؤجرة. 90(  تسعينلمؤجر بهذا الخصوص قبل  ا

 المصدر: الشركة 

 
 ملخص عقد تأجير مكتب اإلدارة العامة لصندوق التنمية العقارية : 68الجدول رقم 

 عقد تأجير مكتب اإلدارة العامة لصندوق التنمية العقارية
 الرياض  الموقع 

 العقد  أطراف
 لدن لالستثمار   شركة المؤجر 

 صندوق التنمية العقارية  المستأجر 
 م. 2024/ 06/11م وحتى  11/2021/ 07ثالث سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ  العقد  مدة
 عند بداية العقد. ) ريال تدفع 17,068,902سبعة عشر مليونًا وثمانية وستون ألفًا وتسعمائة وريالين ( العقد  قيمة

 يتجدد تلقائيًا، وفي حالة عدم رغبة أحد الطرفين بالتجديد يلتزم بإخطار الطرف اآلخر كتابيًا قبل نهاية العقد بستة أشهر.  التجديد  آلية 
 . مدته  إنتهاء  قبل العقد  إنهاء خطورة المكان  في  كان إذا  أو  اإلنشاء في عيوب وجود  حال في   للمستأجر  يحق العقد  إنهاء

 المصدر: الشركة 

 والصيانة  عقود التشغيل 3.14.3
 ة: تقوم الشركة بتشغيل عقاراتها وعقارات الغير عن طريق شركتها التابعة (شركة بانيت للتشغيل والصيانة)، وفيما يلي عقود التشغيل المبرم

 السكني 1ملخص عقد تشغيل وصيانة مجمع اجزاال : 69الجدول رقم 

 السكني* 1عقد تشغيل وصيانة مجمع اجزاال 
 الخبر  الموقع 

 العقد  أطراف
 لدن لالستثمار   شركة األول   الطرف
 شركة بانيت للتشغيل والصيانة  الثاني  الطرف

 م 2022/ 31/12م حتى تاريخ  2018/ 01/ 01خمس سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ  العقد  مدة

 العقد  قيمة
الثاني مقابل تنفيذ أعماله المنصوص عليها في العقد مقابًال من إجمالي إيرادات المجمع السنوية، على أن ال تتجاوز نسبة  يستحق الطرف 

 %) من إجمالي اإليرادات. 20المقابل ( 
 اية العقد بمدة اثني عشر شهرًا. يتجدد تلقائيًا، وفي حالة عدم رغبة أحد الطرفين بالتجديد يلتزم بإخطار الطرف اآلخر كتابيًا قبل نه التجديد  آلية 

 العقد  إنهاء
صاها  في حال عدم قيام المستأجر بتنفيذ التزاماته التعاقدية فيحق للمؤجر توجيه إنذار كتابي للمستأجر يمهله فيه لتصحيح الخطأ خالل مدة أق

 قضائي إلثبات ذلك. ) يومًا وفي حالة عدم التصحيح يحق للمؤجر فسخ العقد دون الحاجة إلى إجراء رسمي أو 30(
 المصدر: الشركة 

غيل  السكني هو نفس المجمع الذي قامت الشركة باستئجاره من شركة النحالت الثالث الفندقية ومن ثم قامت بتوقيع اتفاقية مع شركة بانيت للتش  1*مجمع أجزاال  
)  3.14(الفرعي  " من القسم  استئجار العقارات عقود  ) "3.14.1رقم ( القسم الفرعي  والصيانة (شركة تابعة) لتشغيل وصيانة المجمع (لمزيد من المعلومات فضًال راجع  

 "العقود الجوهرية"). 
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 ملخص عقد تشغيل وصيانة مجمع شركة أول الملقا العقارية : 70الجدول رقم 

 خدمات وتقديم امالك إدارةعقد 
 حي الملقا   – الرياض الموقع 

 العقد  أطراف
 العقارية  الملقا أول شركة األول   الطرف
 شركة بانيت للتشغيل والصيانة  الثاني  الطرف

 العقد  مدة
م) وتم تمديد العقد لمدة سنة إضافية كما هو وارد في بنود التمديد  02/2021/ 23ه (الموافق 07/1442/ 11ميالدية إنتهت في  سنتين

 م). 02/2022/ 12ه (الموافق 07/1443/ 11لينتهي بتاريخ 

 العقد  قيمة

 : والتسويق التأجير أعمال
 . الجديدة بالعقود الخاصة التأجير  إيرادات  من%  7 •
 التجديد  بعد  اإليجار  عقود من التأجير إيرادات من% 3.5 •

 : والصيانة  التشغيل أعمال
 . العاملين الموظفين شامًالأجور المجمع تشغيل  تكاليف  إجمالي من% 15 •
 . سعودي ريال ) 2,200,000(  مبلغ السنوية التكلفة تتجاوز   وال •

 م). 02/2022/ 12(الموافق  ـه1443/ 07/ 11التجديد لفترة سنة إضافية تنتهي في  تم التجديد  آلية 

 العقد  إنهاء
  الثاني الطرف  قيام عدم حال  في وكذلك . العقد فسخ  األول للطرف فيحق  إكماله   أو العقد   تنفيذ  في الثاني الطرف تعذر أو  عجز حال في

  حال  وفي  يوماً )  30( ثالثين   خالل األوضاع تصحيح  بضرورة  خطاب توجيه األول  للطرف فيحق  مرضية غير  بطريقة  أدائها أو  العقد في  بالتزاماته
 . العقد   فسخ األول الطرف  حق من التصحيح يتم  لم

 المصدر: الشركة 

 السكني  1ملخص عقد خدمات صيانة مصاعد مجمع أكوا : 71الجدول رقم 

 السكني 1مجمع أكوا عقد خدمات صيانة مصاعد 
 أبحر الشمالية  – جدة الموقع 

 العقد  أطراف
 شركة بانيت للتشغيل والصيانة  األول   الطرف
 الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة   شركة الثاني  الطرف

 . م 08/2022/ 15م حتى تاريخ  16/08/2021تبدأ من تاريخ   سنة العقد  مدة
 . سعودي ريال) 85,000( ألف  وثمانين  خمسة العقد  قيمة

 . يوماً ) 60(  ستينيتجدد تلقائيًا، وفي حالة عدم رغبة أحد الطرفين بالتجديد يلتزم بإخطار الطرف اآلخر كتابيًا قبل نهاية العقد بمدة  التجديد  آلية 

 العقد  إنهاء
  يقم  لم  الثاني الطرف  أن  حال وفي . التعاقد  إنهاء الثاني  للطرف   يحق المحدد، الوقت في  الدفعات بتسديد  األول  الطرف يقوم  لم إذا

  من)  60(  ستين بعد  العقد  إنهاء األول  للطرف يحق فإنه تصحيحها  يجب التي األمور معالجة  أو تصحيح  في وفشله عليه  المنطوية بااللتزام
 . بالمالحظة األول  الطرف إشعار

 المصدر: الشركة 

 الملقى  ملخص عقد خدمات صيانة مصاعد مجمع: 72الجدول رقم 

 الملقى عقد خدمات صيانة مصاعد مجمع
 حي الملقا   – الرياض الموقع 

 العقد  أطراف
 شركة بانيت للتشغيل والصيانة  األول   الطرف
 الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة   شركة الثاني  الطرف

 . إضافية  سنة لمدة  العقد تجديد  وتم  ،م 01/2022/ 04م حتى تاريخ  05/01/2020تبدأ من تاريخ   سنة العقد  مدة
 . سعودي ريال) 45,000( ألف  وأربعين خمسة العقد  قيمة

 . يوماً ) 60(  ستينيتجدد تلقائيًا، وفي حالة عدم رغبة أحد الطرفين بالتجديد يلتزم بإخطار الطرف اآلخر كتابيًا قبل نهاية العقد بمدة  التجديد  آلية 

 العقد  إنهاء
  يقم  لم  الثاني الطرف  أن  حال وفي . التعاقد  إنهاء الثاني  للطرف   يحق المحدد، الوقت في  الدفعات بتسديد  األول  الطرف يقوم  لم إذا

  من)  60(  ستين بعد  العقد  إنهاء األول  للطرف يحق فإنه تصحيحها  يجب التي األمور معالجة  أو تصحيح  في وفشله عليه  المنطوية بااللتزام
 . بالمالحظة األول  الطرف إشعار

 المصدر: الشركة 

كما هو وارد في هذا  (ني الذي تقوم شركة بانيت للتشغيل والصيانة بتشغيله وهو مجمع "شركة أول الملقا العقارية"  ك* عقد الصيانة هذا هو لصيانة المجمع الس
 " من هذه النشرة).  ملخص عقد تشغيل وصيانة مجمع شركة أول الملقا العقارية) "70( ، فضًال راجع الجدول الفرعي القسم 

 

 الخاصة ببرنامج سكنيالعقود  4.14.3
 سياق أعمالها بنشاط التطوير العقاري والمقاوالت ألغراضها الخاصة أو بالتعاقد مع أطراف أخرى، ومن هذه العقود ما يلي:  تقوم الشركة في  

 المطار (فينان)  –مشروع إسكان جدة   –ملخص عقد اتفاقية تطوير عقاري : 73الجدول رقم 

 المطار (فينان)  –جدة مشروع إسكان  –اتفاقية تطوير عقاري 
 جدة الموقع 

 العقد  أطراف
 ممثلة بالشركة الوطنية لإلسكان   اإلسكانو والقروية البلدية الشؤون وزارة  األول   الطرف
 شركة لدن لالستثمار  الثاني  الطرف

 م 01/2024/ 31تم تأجيل إنتهاء العقد حتى تاريخ تسليم آخر دفعة من الوحدات والذي يوافق  العقد  مدة
 ال يوجد قيمة للعقد، يضمن الطرف األول توجيه المستفيدين المستحقين للوحدات السكنية لشرائها من الطرف الثاني.  العقد  قيمة

 يوجد  ال التمديد  آلية 
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 العقد  إنهاء
(يحق للطرف األول تمديدها) متى كان  % من الوحدات السكنية خالل ستين يومًا 30إذا لم ينجح الطرف الثاني في تسويق وبيع ما نسبته 

يومًا من التاريخ السابق تنفسخ اإلتفاقية   180نتيجة إهمال أو تقصير من الطرف الثاني فيحق للطرف األول فسخ االتفاقية، وبعد فوات 
 جزئيًا وتلقائيًا دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار على الوحدات التي لم يتم تسويقها وبيعها. 

 المصدر: الشركة 

 مشروع إسكان جوهرة الرصيفة السكني  –ملخص اتفاقية تطوير عقاري : 74الجدول رقم 

 السكني  مشروع إسكان جوهرة الرصيفة –اتفاقية تطوير عقاري 
 المكرمة   مكة الموقع 

 العقد  أطراف

  الطرف
 األول  

 ممثلة بالشركة الوطنية لإلسكان  والقروية واإلسكانوزارة الشؤون البلدية 

  الطرف
 الثاني 

 شركة لدن لالستثمار 

 م 07/2022/ 30تم تأجيل إنتهاء العقد حتى تاريخ تسليم آخر دفعة من الوحدات والذي يوافق  العقد  مدة
 . الثاني الطرف  من لشرائها السكنية للوحدات  المستحقين المستفيدين توجيه األول  الطرف يضمن للعقد،  قيمة  يوجد ال العقد  قيمة

 يوجد  ال التمديد  آلية 

 العقد  إنهاء
% من الوحدات السكنية خالل ستين يومًا (يحق للطرف األول تمديدها) متى كان  30إذا لم ينجح الطرف الثاني في تسويق وبيع ما نسبته 

يومًا من التاريخ السابق تنفسخ اإلتفاقية   180للطرف األول فسخ االتفاقية، وبعد فوات نتيجة إهمال أو تقصير من الطرف الثاني فيحق 
 جزئيًا وتلقائيًا دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار على الوحدات التي لم يتم تسويقها وبيعها. 

 المصدر: الشركة 

 عقود التطوير  5.14.3
إما عن طريق الشركة أو عن طريق شركتها التابعة (شركة بلت للمقاوالت) وتوضح  يوجد لدى الشركة عدة عقود للتطوير العقاري للعمالء وذلك  

 الجداول التالية تفاصيل العقود: 
 ملخص عقد تطوير أرض مشروع زهرة العسيلة : 75الجدول رقم 

 مشروع زهرة العسيلة   رضأل التحتية البنية تطويرعقد 
 المكرمة    مكة الموقع 

 العقد  أطراف
 (المطور)   لالستثمار  لدن شركة األول   الطرف
 (المالك)   الموسى محمد بن حمد الثاني  الطرف

 م  08/2021/ 15شهر تبدأ من تاريخ  30 العقد  مدة

 العقد  قيمة
  كافة وتحمل) 2م  2,867,222(  مساحتها  البالغ العسيلة  أرض   لمخطط  التحتية  البنية تطوير  أعمال بتنفيذ  لدن شركة  قيام  في  العقد يتمثل

%) من إجمالي مساحة قطع األراضي المطورة والمتوقع 26المرتبطة بتطوير أعمال البنية التحتية مقابل حصول الشركة على نسبة (  التكاليف
 .  2) م409,376أن تبلغ مساحتها (

 . الطرفين بموافقة للتمديد   قابلة التمديد  آلية 

 العقد  إنهاء
حال عدم التزام شركة لدن لالستثمار بتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية وفق الجدول الزمني المتفق عليه بما في ذلك فترة التمديد في   في

 حال موافقة الطرفين على التمديد  
 المصدر: الشركة 

 فيال 250 –اإلسكان التنموي لمشروع الدوادمي ملخص عقد تنفيذ وحدات مشروع  :76الجدول رقم 

 فيال  250 -عقد تنفيذ وحدات مشروع اإلسكان التنموي لمشروع الدوادمي 
 الدوادمي  الموقع 

 العقد  أطراف
 ممثلة بالشركة الوطنية لإلسكان  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان األول   الطرف
 للمقاوالت   بلت شركة الثاني  الطرف

 العقد  مدة
  أمر بإصدار يقوم  األول الطرف أن حيث شراء، أمر  كل  استالم  فور مرحلتين على  العقد  تنفيذ ويكون م  08/2019/ 07 بتاريخ العقد توقيع تم

  وتليها يوم) 90(  األولى المرحلة ومدة  الشراء،  أمر إصدار  تاريخ  من  مرحلتين  على األمر بتنفيذ الثاني   الطرف ويلتزم  الثاني للطرف  الشراء 
 . يوم)  180(  بمدة الثانية المرحلة

 العقد  قيمة
 . سعودي ريال) 408,925.95(  تبلغ إجمالية   بقيمة) السكنية للوحدات النماذج  وتنفيذ: (التصميم األولى المرحلة
 . سعودي ريال) 67,483,006.96( تبلغ  إجمالية بقيمة) السكنية للوحدات  التنفيذ : (مرحلة الثانية المرحلة

 ال يوجد، والعقد ساري بناءًا على أوامر الشراء التي يصدرها الطرف األول.  التمديد  آلية 

 العقد  إنهاء

 حال ثبت أن الطرف الثاني قام بكل من: أعمال غير قانونية لها عالقة بالمشروع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو التأخر أو التباطؤ أو  في
ًة  اإلخالل بأي من شروط العقد، أو التنازل عن العقد أو التعاقد بالباطن بدون الرجوع للطرف األول، أو اإلفالس سيقوم الطرف األول مباشر 

سحب العمل من الطرف األول والقيام بتنفيذ المشروع على حساب الطرف الثاني. مع بقاء الحق للطرف األول في الرجوع على الطرف  ب
 الثاني بالتعويض المستحق عما لحقه من ضرر. 

 المصدر: الشركة 

 فيال 200 -اإلسكان التنموي لمشروع المجمعة ملخص عقد تنفيذ وحدات مشروع : 77الجدول رقم 

 فيال  200 -عقد تنفيذ وحدات مشروع اإلسكان التنموي لمشروع المجمعة 
 المجمعة  الموقع 

 العقد  أطراف
 ممثلة بالشركة الوطنية لإلسكان  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان األول   الطرف
 للمقاوالت   بلت شركة الثاني  الطرف
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 العقد  مدة
  أمر بإصدار يقوم  األول الطرف أن حيث شراء، أمر  كل  استالم  فور مرحلتين على  العقد  تنفيذ ويكون م  08/2019/ 07 بتاريخ العقد توقيع تم

  وتليها يوم) 90(  األولى المرحلة ومدة  الشراء،  أمر إصدار  تاريخ  من  مرحلتين  على األمر بتنفيذ الثاني   الطرف ويلتزم  الثاني للطرف  الشراء 
 . يوم)  180(  بمدة الثانية المرحلة

 العقد  قيمة
 . سعودي ريال) 346,009.16(  تبلغ إجمالية   بقيمة) السكنية للوحدات النماذج  وتنفيذ: (التصميم األولى المرحلة
 . سعودي ريال) 55,293,571.27( تبلغ  إجمالية بقيمة) السكنية للوحدات  التنفيذ : (مرحلة الثانية المرحلة

 . األول الطرف  يصدرها التي  الشراء أوامر على بناءاً  ساري والعقد يوجد، ال التمديد  آلية 

 العقد  إنهاء

 حال ثبت أن الطرف الثاني قام بكل من: أعمال غير قانونية لها عالقة بالمشروع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو التأخر أو التباطؤ أو  في
ًة  اإلخالل بأي من شروط العقد، أو التنازل عن العقد أو التعاقد بالباطن بدون الرجوع للطرف األول، أو اإلفالس سيقوم الطرف األول مباشر 

سحب العمل من الطرف األول والقيام بتنفيذ المشروع على حساب الطرف الثاني. مع بقاء الحق للطرف األول في الرجوع على الطرف  ب
 الثاني بالتعويض المستحق عما لحقه من ضرر. 

 المصدر: الشركة 

 فيال 1,345 –اإلسكان التنموي لمشروع بريدة ملخص عقد تنفيذ وحدات مشروع : 78الجدول رقم 

 فيال 1,345 –عقد تنفيذ وحدات مشروع اإلسكان التنموي لمشروع بريدة 
 بريدة  – القصيم  الموقع 

 العقد  أطراف
 ممثلة بالشركة الوطنية لإلسكان  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان األول   الطرف
 للمقاوالت   بلت شركة الثاني  الطرف

 العقد  مدة
  أمر بإصدار يقوم  األول الطرف أن حيث شراء، أمر  كل  استالم  فور مرحلتين على  العقد  تنفيذ ويكون م  08/2019/ 07 بتاريخ العقد توقيع تم

  وتليها يوم) 90(  األولى المرحلة ومدة  الشراء،  أمر إصدار  تاريخ  من  مرحلتين  على األمر بتنفيذ الثاني   الطرف ويلتزم  الثاني للطرف  الشراء 
 . يوم)  180(  بمدة الثانية المرحلة

 العقد  قيمة
 . سعودي ريال) 639,112.24(  تبلغ إجمالية   بقيمة) السكنية للوحدات النماذج  وتنفيذ: (التصميم األولى المرحلة
 . سعودي ريال) 362,870,123.88( تبلغ  إجمالية بقيمة) السكنية للوحدات  التنفيذ : (مرحلة الثانية المرحلة

 . األول الطرف  يصدرها التي  الشراء أوامر على بناءاً  ساري والعقد يوجد، ال التمديد  آلية 

 العقد  إنهاء

 حال ثبت أن الطرف الثاني قام بكل من: أعمال غير قانونية لها عالقة بالمشروع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو التأخر أو التباطؤ أو  في
ًة  اإلخالل بأي من شروط العقد، أو التنازل عن العقد أو التعاقد بالباطن بدون الرجوع للطرف األول، أو اإلفالس سيقوم الطرف األول مباشر 

سحب العمل من الطرف األول والقيام بتنفيذ المشروع على حساب الطرف الثاني. مع بقاء الحق للطرف األول في الرجوع على الطرف  ب
 الثاني بالتعويض المستحق عما لحقه من ضرر. 

 المصدر: الشركة 

 فيال  1,000 –اإلسكان التنموي لمشروع المدائن ملخص عقد تنفيذ وحدات مشروع : 79الجدول رقم 

 فيال 1,000 –عقد تنفيذ وحدات مشروع اإلسكان التنموي لمشروع المدائن 
 المدائن  -  حائل الموقع 

 العقد  أطراف
 ممثلة بالشركة الوطنية لإلسكان  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان األول   الطرف
 للمقاوالت   بلت شركة الثاني  الطرف

 العقد  مدة
  أمر بإصدار يقوم  األول الطرف أن حيث شراء، أمر  كل  استالم  فور مرحلتين على  العقد  تنفيذ ويكون م  08/2019/ 07 بتاريخ العقد توقيع تم

  وتليها يوم) 90(  األولى المرحلة ومدة  الشراء،  أمر إصدار  تاريخ  من  مرحلتين  على األمر بتنفيذ الثاني   الطرف ويلتزم  الثاني للطرف  الشراء 
 . يوم)  365(  بمدة الثانية المرحلة

 العقد  قيمة
 . سعودي ريال) 370,898.36(  تبلغ إجمالية   بقيمة) السكنية للوحدات النماذج  وتنفيذ: (التصميم األولى المرحلة
 . سعودي ريال) 272,070,130.53( تبلغ  إجمالية بقيمة) السكنية للوحدات  التنفيذ : (مرحلة الثانية المرحلة

 . األول الطرف  يصدرها التي  الشراء أوامر على بناءاً  ساري والعقد يوجد، ال التمديد  آلية 

 العقد  إنهاء

 حال ثبت أن الطرف الثاني قام بكل من: أعمال غير قانونية لها عالقة بالمشروع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو التأخر أو التباطؤ أو  في
ًة  اإلخالل بأي من شروط العقد، أو التنازل عن العقد أو التعاقد بالباطن بدون الرجوع للطرف األول، أو اإلفالس سيقوم الطرف األول مباشر 

سحب العمل من الطرف األول والقيام بتنفيذ المشروع على حساب الطرف الثاني. مع بقاء الحق للطرف األول في الرجوع على الطرف  ب
 الثاني بالتعويض المستحق عما لحقه من ضرر. 

 المصدر: الشركة 

 فيال  680 –اإلسكان التنموي لمشروع عفيف ملخص عقد تنفيذ وحدات مشروع : 80الجدول رقم 

 فيال 680 – عفيفعقد تنفيذ وحدات مشروع اإلسكان التنموي لمشروع 
 عفيف  الموقع 

 العقد  أطراف
 ممثلة بالشركة الوطنية لإلسكان  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان األول   الطرف
 للمقاوالت   بلت شركة الثاني  الطرف

 العقد  مدة
  أمر بإصدار يقوم  األول الطرف أن حيث شراء، أمر  كل  استالم  فور مرحلتين على  العقد  تنفيذ ويكون م  09/2019/ 11 بتاريخ العقد توقيع تم

  وتليها يوم) 90(  األولى المرحلة ومدة  الشراء،  أمر إصدار  تاريخ  من  مرحلتين  على األمر بتنفيذ الثاني   الطرف ويلتزم  الثاني للطرف  الشراء 
 ) يوم. 820مدة التنفيذ اإلجمالية للمشروع بجميع مراحله (   تتعدى وال . يوم)  270(  بمدة الثانية المرحلة

 العقد  قيمة
 . سعودي ريال) 353,479.81(  تبلغ إجمالية   بقيمة) السكنية للوحدات النماذج  وتنفيذ: (التصميم األولى المرحلة
 . سعودي ريال) 168,964,700.60( تبلغ  إجمالية بقيمة) السكنية للوحدات  التنفيذ : (مرحلة الثانية المرحلة

 . األول الطرف  يصدرها التي  الشراء أوامر على بناءاً  ساري والعقد يوجد، ال التمديد  آلية 

 العقد  إنهاء
 حال ثبت أن الطرف الثاني قام بكل من: أعمال غير قانونية لها عالقة بالمشروع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو التأخر أو التباطؤ أو  في

ًة  اإلخالل بأي من شروط العقد، أو التنازل عن العقد أو التعاقد بالباطن بدون الرجوع للطرف األول، أو اإلفالس سيقوم الطرف األول مباشر 
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سحب العمل من الطرف األول والقيام بتنفيذ المشروع على حساب الطرف الثاني. مع بقاء الحق للطرف األول في الرجوع على الطرف  ب
 الثاني بالتعويض المستحق عما لحقه من ضرر. 

 المصدر: الشركة 

 فيال 623 –نموي لمشروع أبها ملخص عقد تنفيذ وحدات مشروع اإلسكان الت: 81الجدول رقم 

 فيال 623 – أبهاعقد تنفيذ وحدات مشروع اإلسكان التنموي لمشروع 
 أبها  الموقع 

 العقد  أطراف
 ممثلة بالشركة الوطنية لإلسكان  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان األول   الطرف
 للمقاوالت   بلت شركة الثاني  الطرف

 العقد  مدة
  أمر بإصدار يقوم  األول الطرف أن حيث شراء، أمر  كل  استالم  فور مرحلتين على  العقد  تنفيذ ويكون م  11/2019/ 21 بتاريخ العقد توقيع تم

  وتليها يوم) 90(  األولى المرحلة ومدة  الشراء،  أمر إصدار  تاريخ  من  مرحلتين  على األمر بتنفيذ الثاني   الطرف ويلتزم  الثاني للطرف  الشراء 
 . يوم) 510(  مراحله بجميع للمشروع  اإلجمالية  التنفيذ مدة  تتعدى وال . يوم)  270(  بمدة الثانية المرحلة

 العقد  قيمة
 . سعودي ريال) 353,479.81(  تبلغ إجمالية   بقيمة) السكنية للوحدات النماذج  وتنفيذ: (التصميم األولى المرحلة
 . سعودي ريال) 144,955,768.36( تبلغ  إجمالية بقيمة) السكنية للوحدات  التنفيذ : (مرحلة الثانية المرحلة

 . األول الطرف  يصدرها التي  الشراء أوامر على بناءاً  ساري والعقد يوجد، ال التمديد  آلية 

 العقد  إنهاء

 حال ثبت أن الطرف الثاني قام بكل من: أعمال غير قانونية لها عالقة بالمشروع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو التأخر أو التباطؤ أو  في
ًة  اإلخالل بأي من شروط العقد، أو التنازل عن العقد أو التعاقد بالباطن بدون الرجوع للطرف األول، أو اإلفالس سيقوم الطرف األول مباشر 

سحب العمل من الطرف األول والقيام بتنفيذ المشروع على حساب الطرف الثاني. مع بقاء الحق للطرف األول في الرجوع على الطرف  ب
 الثاني بالتعويض المستحق عما لحقه من ضرر. 

 المصدر: الشركة 

 فيال  300 –نموي لمشروع بقعاء لخص عقد تنفيذ وحدات مشروع اإلسكان التم: 82الجدول رقم 

 فيال 300 –عقد تنفيذ وحدات مشروع اإلسكان التنموي لمشروع بقعاء  
 حائل  -  بقعاء الموقع 

 العقد  أطراف
 ممثلة بالشركة الوطنية لإلسكان  وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان األول   الطرف
 للمقاوالت   بلت شركة الثاني  الطرف

 العقد  مدة
  أمر بإصدار يقوم  األول الطرف أن حيث شراء، أمر  كل  استالم  فور مرحلتين على  العقد  تنفيذ ويكون م  11/2019/ 21 بتاريخ العقد توقيع تم

  وتليها يوم) 90(  األولى المرحلة ومدة  الشراء،  أمر إصدار  تاريخ  من  مرحلتين  على األمر بتنفيذ الثاني   الطرف ويلتزم  الثاني للطرف  الشراء 
 . يوم) 450(  مراحله بجميع للمشروع  اإلجمالية  التنفيذ مدة  تتعدى وال . يوم)  180(  بمدة الثانية المرحلة

 العقد  قيمة
 . سعودي ريال) 353,479.81(  تبلغ إجمالية   بقيمة) السكنية للوحدات النماذج  وتنفيذ: (التصميم األولى المرحلة
 . سعودي ريال) 144,955,768.36( تبلغ  إجمالية بقيمة) السكنية للوحدات  التنفيذ : (مرحلة الثانية المرحلة

 . األول الطرف  يصدرها التي  الشراء أوامر على بناءاً  ساري والعقد يوجد، ال التمديد  آلية 

 العقد  إنهاء

 حال ثبت أن الطرف الثاني قام بكل من: أعمال غير قانونية لها عالقة بالمشروع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو التأخر أو التباطؤ أو  في
ًة  اإلخالل بأي من شروط العقد، أو التنازل عن العقد أو التعاقد بالباطن بدون الرجوع للطرف األول، أو اإلفالس سيقوم الطرف األول مباشر 

سحب العمل من الطرف األول والقيام بتنفيذ المشروع على حساب الطرف الثاني. مع بقاء الحق للطرف األول في الرجوع على الطرف  ب
 الثاني بالتعويض المستحق عما لحقه من ضرر. 

 المصدر: الشركة 

 المباني ملخص عقد أشغال لتطوير أنظمة إدارة : 83الجدول رقم 

 عقد أشغال لتطوير أنظمة إدارة المباني
   الرياض الموقع 

 العقد  أطراف
 والتقنية   للعلوم  عبدالعزيز الملك مدينة األول   الطرف
 للمقاوالت   بلت شركة الثاني  الطرف

 ) يومًا من تاريخ استالم الموقع.  540( تبلغم ويكون تنفيذ العقد خالل مدة  08/2019/ 19توقيع العقد بتاريخ  تم العقد  مدة
 اإلنجاز حسب على الدفع  ويتم المضافة، القيمة  ضريبة  شاملة سعودي ريال ) 8,329,908.16( العقد  قيمة

 . يوجد ال التجديد  آلية 

 الشروط 
  التنازل هذا  على  األول الطرف موافقة وأخذ إشعار حال في إال  بالباطن  التعاقد  أو أخرى أطراف لصالح  العقد  عن التنازل الثاني للطرف يجق  ال
 . التعاقد  أو

 المصدر: الشركة 

 ملخص عقد مشروع إنشاء إسكان قوات الدفاع الجوي بخميس مشيط: 84الجدول رقم 

 إنشاء إسكان قوات الدفاع الجوي بخميس مشيط عقد مشروع 
 مشيط  خميس الموقع 

 العقد  أطراف
 الدفاع  وزارة األول   الطرف
 للمقاوالت   بلت شركة الثاني  الطرف

 ) يومًا من تاريخ استالم الموقع.  900(  تبلغويكون تنفيذ العقد خالل مدة  )م 03/09/2013  (الموافق هـ10/1434/ 27 بتاريخ العقد توقيع تم العقد  مدة
 اإلنجاز  حسب  على الدفع ويتم سعودي  ريال) 189,986,585( العقد  قيمة

 . يوجد ال التجديد  آلية 

 الشروط 
  التنازل هذا  على  األول الطرف موافقة وأخذ إشعار حال في إال  بالباطن  التعاقد  أو أخرى أطراف لصالح  العقد  عن التنازل الثاني للطرف يجق  ال
 . التعاقد  أو
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 المصدر: الشركة 

 ملخص عقد استكمال أعمال مبنى إداري لوزارة الدفاع: 85الجدول رقم 

 عقد استكمال أعمال مبنى إداري لوزارة الدفاع
 الرياض  الموقع 

 العقد  أطراف
 الدفاع  وزارة األول   الطرف
 للمقاوالت   بلت شركة الثاني  الطرف

 ) يومًا من تاريخ استالم الموقع.  240(  تبلغ) ويكون تنفيذ العقد خالل مدة م 02/03/2020(الموافق   هـــ07/1441/ 07توقيع العقد بتاريخ  تم العقد  مدة
 اإلنجاز  حسب  على  الدفع ويتم   سعودي ريال) 44,137,758.60( العقد  قيمة

 . يوجد ال التجديد  آلية 

 الشروط 
  التنازل هذا  على  األول الطرف موافقة وأخذ إشعار حال في إال  بالباطن  التعاقد  أو أخرى أطراف لصالح  العقد  عن التنازل الثاني للطرف يجق  ال
 . التعاقد  أو

 المصدر: الشركة 

 ملخص عقد إنشاء مبنى إداري في الرياض لوزارة الدفاع : 86الجدول رقم 

 إنشاء مبنى إداري في الرياض لوزارة الدفاععقد 
 الرياض  الموقع 

 العقد  أطراف
 الدفاع  وزارة األول   الطرف
 للمقاوالت   بلت شركة الثاني  الطرف

 ) يومًا من تاريخ استالم الموقع.  720م) ويكون تنفيذ العقد خالل مدة تبلغ( 06/01/2014(الموافق   ـهـ03/1435/ 05 بتاريخ العقد توقيع تم العقد  مدة

 العقد  قيمة
  على  الدفع  ويتم ) ريال سعودي تم توقيعها كملحق للعقد األساسي  15,910,842.42إلى مبلغ ( باإلضافة) ريال سعودي 39,992,773.59(

 اإلنجاز  حسب
 . يوجد ال التجديد  آلية 

 الشروط 
  التنازل هذا  على  األول الطرف موافقة وأخذ إشعار حال في إال  بالباطن  التعاقد  أو أخرى أطراف لصالح  العقد  عن التنازل الثاني للطرف يجق  ال
 . التعاقد  أو

 المصدر: الشركة 

 ملخص عقد مشروع إنشاء إسكان الضباط العزاب واألئمة والمؤذنين بالمنطقة الجنوبية : 87الجدول رقم 

 عقد مشروع إنشاء إسكان الضباط العزاب واألئمة والمؤذنين بالمنطقة الجنوبية 
 الجنوبية  المنطقة  الموقع 

 العقد  أطراف
 الدفاع  وزارة األول   الطرف
 للمقاوالت   بلت شركة الثاني  الطرف

 ) يومًا من تاريخ استالم الموقع.  900م) ويكون تنفيذ العقد خالل مدة تبلغ ( 25/03/2019(الموافق   ـهـ07/1440/ 18 بتاريخ العقد توقيع تم العقد  مدة
 ويتم الدفع على حسب اإلنجاز  ،سعودي ريال) 71,554,615( العقد  قيمة

 . يوجد ال التجديد  آلية 

 الشروط 
  التنازل هذا  على  األول الطرف موافقة وأخذ إشعار حال في إال  بالباطن  التعاقد  أو أخرى أطراف لصالح  العقد  عن التنازل الثاني للطرف يجق  ال
 . التعاقد  أو

 المصدر: الشركة 

 ملخص عقد مشروع إنشاء كلية طب األسنان بجامعة جازان: 88الجدول رقم 

 مشروع إنشاء كلية طب األسنان بجامعة جازان 
 جازان  الموقع 

 العقد  أطراف
 التعليم  وزارة األول   الطرف
 شركة بلت للمقاوالت  الثاني  الطرف

 ) يومًا من تاريخ استالم الموقع. 1260م ويكون تنفيذ العقد خالل مدة قدرها ( 12/2012/ 15تم توقيع العقد بتاريخ  العقد  مدة
 سعودي  ريال) 159,843,375(  وسبعون وخمسة  مئة وثالث  الف  واربعون  وثالثة مئة وثمان مليون  وخمسون وتسعة مئة العقد  قيمة

 يوجد  ال التجديد  آلية 
 . تأخير   لغرامة سيخضع العقد  مدة في  إليها  المشار المدة  في  األعمال  تنفيذ  عن األول الطرف  تأخر إذا العقد  إنهاء

 المصدر: الشركة 

 ملخص عقد مشروع مجمع فلل سكن خاص في حي عرقة : 89الجدول رقم 

 مشروع مجمع فلل سكن خاص في حي عرقة 
 الرياض  الموقع 

 العقد  أطراف
 العقاري   لإلستثمار  إجزاال شركة األول   الطرف
 شركة بلت للمقاوالت  الثاني  الطرف

 من تاريخ استالم الموقع.  شهراً ) 24م ويكون تنفيذ العقد خالل مدة قدرها ( 01/2017/ 01تم توقيع العقد بتاريخ  العقد  مدة
 سعودي  ريال) 28,140,500( وخمسمائة ألف  وأربعون  ومائة   مليون وعشرون ثمانية العقد  قيمة

 يوجد  ال التجديد  آلية 
 يوجد  ال العقد  إنهاء

 المصدر: الشركة 
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 ملخص عقد مشروع إنشاء الكلية التقنية للبنات : 90الجدول رقم 

   مشروع إنشاء الكلية التقنية للبنات –اتفاقية تطوير عقاري 
 جازان  الموقع 

 العقد  أطراف
 والمهني   التقني للتدريب  العامة  المؤسسة األول   الطرف
 شركة بلت للمقاوالت  الثاني  الطرف

 ) يومًا من تاريخ استالم الموقع.900ويكون تنفيذ العقد خالل مدة قدرها ( م)10/04/2013(الموافق   ـهـ05/1434/ 29 تم توقيع العقد بتاريخ العقد  مدة
 . هلله  وثالثون وثالثة سعودي  ريال ومائتان الف  وتسعون وسبعة وتسعمائة   مليون وسبعون تسعة) 79,997,200.33( العقد  قيمة

 يوجد  ال التجديد  آلية 

 العقد  إنهاء

 . المشرف وأتعاب تكاليف إلى باإلضافة تأخير   لغرامة سيخضع العقد  مدة في  إليها  المشار المدة  في  األعمال  تنفيذ  عن األول الطرف  تأخر إذا
  بتنفيذه  تباطئ  أو   بالعمل  البدء   في  تأخر  إذا  أو  الرشوة،  طريق  عن   العقد  على  حصل  أو  الجهة  موظفي  أحد  رشوة  في  الثاني   الطرف   شروع  ثبت  إذا
  خطي  إذن  دون  الباطن  من  لتنفيذه  تعاقد  أو  العقد  عن  تنازل  إذا  أو  كتابًة،  إبالغه  يوم  15  بعد  أوضاعه  يصلح  ولم  العقد  شروط  من  بأي  أخل  أو

 . تصفيته تمت  أو  الحراسة تحت بوضعه أمر صدر أو  إعساره  ثبت  أو  إفالسه  إشهار طلب أو  أفلس إذا أو األول، الطرف  من  مسبق
 المصدر: الشركة 

 ملخص عقد مشروع اسكان المدربية بكلية السياحة والفندقة: 91الجدول رقم 

  بكلية السياحة والفندقة ناسكان المدربي مشروع 
 الرياض  الموقع 

 العقد  أطراف
 والمهني   التقني للتدريب  العامة  المؤسسة األول   الطرف
 شركة بلت للمقاوالت  الثاني  الطرف

 ) يومًا من تاريخ استالم الموقع.800قدرها (ويكون تنفيذ العقد خالل مدة م) 26/11/2014  الموافق(  ـهـ02/1436/ 04تم توقيع العقد بتاريخ  العقد  مدة
 . هلله  وستون سعودي ريال  وتسعون  واثنان وسعمائة الف  عشر  وخمسة  ومائتان مليون وستون  تسعة) 69,215,792.60( العقد  قيمة

 يوجد  ال التجديد  آلية 
 يوجد  ال العقد  إنهاء

 المصدر: الشركة 

 ملخص عقد مشروع إنشاء المرحلة الثانية لمشروع الكلية التقنية بالطائف: 92الجدول رقم 

 مشروع إنشاء المرحلة الثانية لمشروع الكلية التقنية بالطائف
 الطائف  الموقع 

 العقد  أطراف
 والمهني   التقني للتدريب  العامة  المؤسسة األول   الطرف
 بلت للمقاوالت شركة  الثاني  الطرف

 ) يومًا من تاريخ استالم الموقع.450ويكون تنفيذ العقد خالل مدة قدرها (م) 14/11/2012(الموافق   ـه12/1433/ 29 تم توقيع العقد بتاريخ العقد  مدة
 . هلله  وخمسون سعودي ريال عشر وثمانية وثالثمائة الف  وثمانون وخمسة  وخمسمائة مليون وعشرون  ثمانية ) 28,585,318.50( العقد  قيمة

 يوجد  ال التجديد  آلية 
 يوجد  ال العقد  إنهاء

 المصدر: الشركة 

 ملخص عقد أعمال البنية األساسية لمشروع زهرة العسيلة: 93الجدول رقم 

 العسيلة زهرة لمشروع األساسية البنية  أعمال وتنفيذ توريدعقد 
 المكرمة   مكة الموقع 

 العقد  أطراف
 لالستثمار   لدن شركة األول   الطرف
 شركة بلت للمقاوالت  الثاني  الطرف

 العقد  مدة
من تاريخ استالم   شهراً ) 36ويكون تنفيذ العقد خالل مدة قدرها (م) 05/10/2020(الموافق   ـه02/1442/ 18تم توقيع العقد بتاريخ 

 .المخططات
 .سعودي  ريال مليون ثالثمائة) 300,000,000( العقد  قيمة

 . يوجد  ال التجديد  آلية
 . يوماً   عشر خمسة عن  تقل ال بمدة  الثاني الطرف إشعار  بعد وقت أي  في العقد  إنهاء األول  للطرف يحق  العقد  إنهاء

 المصدر: الشركة 

 فينان -تطوير إسكان أرض المطار بجدة ملخص عقد تنفيذ مشروع : 94الجدول رقم 

 فينان  -مشروع تطوير إسكان أرض المطار بجدة 
 جدة الموقع 

 أطراف العقد 
 لالستثمار   لدن شركة الطرف األول  
 شركة بلت للمقاوالت  الطرف الثاني 

 الموقع  استالم تاريخ من شهراً ) 36( مدة العقد 
 . هلله  وأربعين  وخمسة سعودي ريال  وستون وخمسمائة الف عشر واربعة وتسعمائة مليون عشر  وثمانية  ستمائة) 618,914,560.45( قيمة العقد 
 يوجد  ال آلية التجديد 
 يوجد  ال إنهاء العقد 

 المصدر: الشركة 
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 التعاقد بالباطن  6.14.3
أطراف أخرى لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري وذلك لكون الشركة أو شركاتها  عن عقود تقوم فيها الشركة أو شركاتها التابعة بالتعاقد مع   هي عبارة

 التابعة هي المقاول الرئيسي في تنفيذ المشاريع، وتوضح الجداول التالية تفاصيل هذه العقود: 
 الرصيفة السكني مشرع جوهرة  –ملخص عقد أعمال حفر وترحيل وإزالة كتل صخرية : 95الجدول رقم 

 *السكني مشرع جوهرة الرصيفة –عقد أعمال حفر وترحيل وإزالة كتل صخرية 
 السكني مشروع جوهرة الرصيفة   –المكرمة   مكة الموقع 

 أطراف العقد 
 للمقاوالت   بلت شركة الطرف األول  
 سعود حمود الصاعدي وأوالده   شركة الطرف الثاني 

 . المشروع بمدة مرتبطة  وهي للعقد  مدة   يوجد ال مدة العقد 
 . الطبيعة  على  المنفذة األعمال حجم حسب  على والنقص للزيادة  قابلة  قابلة  تقديرية قيمة  وتعتبر  ،سعودي ريال) 14,110,000( قيمة العقد 
 يوجد  ال آلية التجديد 

 إنهاء العقد 
  إلتزاماته تنفيذ  في   تبطاؤ أو  األعمال  تنفيذ  في الثاني  الطرف تأخر   إذا العامة،  المصلحة  مقتضيات على بناءاً  العقد فسخ األول للطرف  يحق

  فسخ األول للطرف يحق الواردة الحاالت  هذه  جميع في فإنه. يوماً )  15( عن  تزيد لمدة تماماً  األعمال  الثاني   الطرف أوقف  إذا  أو التعاقدية،
 . العقد 

 المصدر: الشركة 

الواقع في منطقة مكة المكرمة والذي قامت شركة لدن لالستثمار بالتعاقد فيه   السكني  المقاول الرئيسي لمشروع جوهرة الرصيفة* تعتبر شركة بلت للمقاوالت هي 
وتجدر اإلشارة  )،  ) "العقود الخاصة ببرنامج سكني"3.14.4والقسم (   ) "مشاريع التطوير العقاري"3.4.6مع وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان (فضًال راجع القسم (

بلت للمقاوالت وج المشروع على شركة  بلت للمقاوالت) وذلك بترسية  التابعة (شركة  بين شركة لدن لالستثمار وشركتها  أنه ال يوجد عقد  الرئيسي  إلى  المقاول  علها 
 للمشروع. 

 
 مشروع جوهرة الرصيفة السكني  –مقاولة من الباطن ملخص عقد إتفاقية تنفيذ أعمال : 96الجدول رقم 

 * السكني مشروع جوهرة الرصيفة –عقد إتفاقية تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن 
 مشروع جوهرة الرصيفة    –المكرمة   مكة الموقع 

 أطراف العقد 
 للمقاوالت   بلت شركة الطرف األول  
 غالم حسن بيد هللا للمقاوالت   شركة الطرف الثاني 

 مدة العقد 
باستثناء أنه في حين استالم الطرف الثاني للموقع يقوم بتنفيذ األعمال المنوطه به   .المشروع بمدة مرتبطة  وهي للعقد  مدة   يوجد ال

 ) يومًا لكل مرحلة.  180للمرحلة خالل مدة ال تتجاوز ( 

 قيمة العقد 
  على المنفذة األعمال حجم حسب على والنقص للزيادة  قابلة قابلة تقديرية  قيمة وتعتبر  ،هي القيمة اإلجمالية سعودي  ريال) 117,841,820(

 . الطبيعة 
 يوجد  ال آلية التجديد 
 . العقد فسخ   األول للطرف   يحق  فإنه التعاقدية  إلتزاماته تنفيذ في تبطاؤ  أو األعمال  تنفيذ  في الثاني الطرف  تأخر إذا إنهاء العقد 

 المصدر: الشركة 

الواقع في منطقة مكة المكرمة والذي قامت شركة لدن لالستثمار بالتعاقد فيه   السكني  الرصيفة* تعتبر شركة بلت للمقاوالت هي المقاول الرئيسي لمشروع جوهرة 
) "العقود الخاصة ببرنامج سكني")، وتجدر اإلشارة  3.14.4) "مشاريع التطوير العقاري" والقسم ( 3.4.6مع وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان (فضًال راجع القسم (

أنه ال يوجد   الر إلى  المقاول  بلت للمقاوالت وجعلها  المشروع على شركة  بلت للمقاوالت) وذلك بترسية  التابعة (شركة  بين شركة لدن لالستثمار وشركتها  ئيسي  عقد 
 للمشروع. 

 

 مصنع سايني إلكتريكالوكالة الحصرية من شركة  7.14.3
 حصرية من مصنع سايني إلكتريك ملخص عقد وكالة مصاعد : 97الجدول رقم 

 مصنع سايني إلكتريك  مع المصاعد وكالةعقد 

 العقد  أطراف
 إليكتريك  سايني مصنع األول   الطرف

 التجارية   بلت شركة الثاني  الطرف

 العقد  مدة
الطرفين رغبته بعدم التجديد من  م قابل للتجديد بشكل تلقائي لمدة سنتين مالم أبدى أحد 23/11/2020من تاريخ   تبدأمدة ثالث سنوات  

 بثالثة أشهر  خالل إشعار خطي قبل انتهاء االتفاقية

 األوسط  الشرق منطقة لكامل لتوريد المصاعد واالدراج والمماشي الكهربائية   حصرية وكالة الوكالة   وصف 

الشروط    أهم

 واألحكام  
  هذه  تاريخ حتى  واألحكام  بالشروط ملتزمة  الشركة أن إلى اإلشارة مع . سنوي بشكل %) 7( تبلغ زيادة بنسبة  األولي السنة  في وحدة 80 بيع

 . النشرة

 المسحوبة   الوحدات حسب العقد  قيمة

 التجديد  آلية 
  بثالثة العقد  انتهاء  قبل  خطي إشعار خالل من التجديد بعدم رغبته  الطرفين  أحد أبدى  مالم  سنتين لمدة   تلقائي  بشكل للتجديد  قابل العقد 

 سنوياً  ذلك بعد ويجدد أشهر،

 السنوي  العقد  نهاية من  أشهر ثالثة   قبل  الطرفين أحد  رغبة  عدم حال في العقد  إنهاء
 المصدر: الشركة 
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 السجالت التجارية للشركة وفروعها   15.3
 السجالت التجارية للشركة وفروعها : 98 الجدول رقم

 االنتهاء تاريخ
 تاريخ

 التجديد /اإلصدار
 النشاط 

  السجل رقم 
 التجاري 

  الكيان نوع
 القانوني 

  اسم
 الشركة 

 الرقم 

 الرئيسي  الشركة سجل

 هـ 04/1445/ 18
 الموافق (

 ) م 2023/11/01

 هـ 04/1438/ 18
 ) الموافق

2017/01/16) 

  البيع   وأنشطة وتقسيمها  والعقارات االراضي وبيع  شراء
  المؤجرة أو  المملوكة العقارات  وتاجير  إدارة الخارطة، على

(غير   المؤجرة  أو المملوكة  العقارات  وتاجير  إدارة(سكنية)، 
  البناء بأساليب السكنية للمباني  العقاري  التطوير)، سكنية

  البناء  بأساليب التجارية للمباني  العقاري  التطوير الحديثة،
 الحديثة 

1010467355 
  مساهمة
 مقفلة

  لدن شركة
 لالستثمار 

1 

 الشركة  لفروع  التجارية  السجالت

 هـ 10/1445/ 07
 الموافق (

 ) م 2024/04/15

 هـ03/1426/ 17
 ) الموافق

 م (2021/03/02

  البيع   وأنشطة وتقسيمها  والعقارات االراضي وبيع  شراء
  المؤجرة أو  المملوكة العقارات  وتاجير  إدارة الخارطة، على

(غير   المؤجرة  أو المملوكة  العقارات  وتاجير  إدارة(سكنية)، 
  البناء بأساليب السكنية للمباني  العقاري  التطوير)، سكنية

  البناء  بأساليب التجارية للمباني  العقاري  التطوير الحديثة،
 الحديثة 

2051030952 
  شركة فرع

  مساهمة
 مقفلة

شركة لدن   
 لالستثمار  

2 

 المصدر:الشركة 

 السجالت التجارية للشركات التابعة وفروعها   16.3
 السجالت التجارية للشركات التابعة وفروعها : 99 الجدول رقم

 االنتهاء تاريخ
 تاريخ

 التجديد /اإلصدار
 النشاط 

  السجل رقم 
 التجاري 

  الكيان نوع
 القانوني 

 الرقم  الشركة   اسم

 التابعة   للشركات التجاري  السجل 

 هـ 04/1444/ 06
 الموافق (

 ). م 2022/10/31

 ـ ه03/1433/ 14
 الموافق 

 ). م(2012/02/06

تمديد االنابيب باختالف انواعها للكهرباء واالتصاالت  
وغيرها، اعداد وتجهيز المواقع من الحفر  

والتسوية،تمديد االسالك الكهربائية، تمديد اسالك 
االتصاالت، تمديدات الشبكات، تركيب االدوات 

واصالحها، تركيب انظمة التبريد  الصحية وصيانتها 
وتكييف الهواء وصيانتها واصالحها،أنشطة خدمات  
التنظيف للمباني الحكومية،أنشطة خدمات صيانة  

 المباني، التنظيف العام للمباني 

2051047783 
ذات  

مسئولية  
 محدودة 

شركة بانيت  
للتشغيل  
 والصيانة 

1 

 هـ 01/1446/ 15
 الموافق (

 ). م 2024/07/21

 هـ 01/1435/ 15
 الموافق 

 . )م(2013/11/18

االنشاءات العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات العامة  
للمباني غير السكنية، ،يشمل (المدارس،  

المستشفيات،الفنادق...الخ)، تشطيب المباني،  
الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، شراء وبيع 
األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على  

لخارطة،إدارة وتاجير العقارات المملوكة او المؤجرة ا
(سكينة)، إدارة وتاجير العقارات المملوكة او المؤجرة(غير  

 سكنية) 

4031080917 
ذات  

مسئولية  
 محدودة 

شركة لك  
االستثمارية  

 للتجارة 
2 

 هـ 08/1445/ 17
 الموافق (

 ) م 2024/02/26

 ـ ه08/1442/ 17
 الموافق 

 ) م(2021/03/30

وتصنيع القلين الطبيعي،ومنتجات الفلين، يشمل  تجهيز 
(صفحائح وألواح وبالط مصنوع من القلين والفلين  
المكتل،... الخ)، صناعة االصناف الزجاجية العازلة  

المستدخدمة في اإلنشاءات، صناعة المباني سابقة 
الصنع المكونة بصفة رئيسية من المعدن، ورش  

كييف وملحقاتها  صناعة األلمنونيوم، ضناعة قنوات الت
 (الدكت)، إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع

1010706840 
ذات  

مسئولية  
 محدودة 

شركة لدن  
 الصناعية 

3 

 هـ 05/1446/ 11
 الموافق (

 ). م 2024/11/12

 هـ 05/1428/ 11
 الموافق (

 ). م 2007/05/27

االنشاءات العامة للمباني السكنية، اإلنشاءات العامة  
للمباني الحكومية،انشاء واصالح الطرق والشوارع  

واالرصفة ومستلزمات الطرق،اصالح وصيانة محطات  
ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري  

والمضخات،تمديد االسالك الكهربائية، تركيب وصيانة  

1010233574 
ذات  

مسئولية  
 محدودة 

شركة بلت  
 للمقاوالت  

4 
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ركيب وصيانة أجهزة  أجهزة ومعدات اإلنذار من الحريق، ت
 ومعدات اإلطفاء 

 لشركات التابعة ا لفروع  التجاريةالسجالت  

 ـ ه11/1443/ 29
 الموافق (

 ) م 2022/06/28

 هـ 01/1435/ 21
 الموافق (

 ).  م 2013/11/24

إصالح وصيانة المضخات ومعدات الطاقة  
السائلة،اإلنشاءات العامة للمباني الغير السكنية،يشمل  
(المدارس، المستشفيات،الفنادق...الخ) تركيب وصيانة  
المصاعد،البيع بالجملة آلآلت ومعدات التشييد والبناء  
والهندسة المدنية، تجارة التجزئة آلآلت ومعدات التشير  
والبناء والهندسة المدنية النفطية والمعدات الثقيلة  

 يانتها وص

1010395512 
شركة   فرع

بلت 
 للمقاوالت 

  بلتشركة 
 التجارية 

1 

 هـ 04/1445/ 18
 الموافق (

 ). م 2023/11/01

 هــ 04/1437/ 18
 الموافق (

 ). م 2016/01/28

تمديد االنابيب باختالف انواعها للكهرباء واالتصاالت  
وغيرها، واالتصاالت وغيرها، تمديدات الشبكات، 

الكمبيوتر واالتصاالت، تركيب  تركيب وتمديد شبكات 
انظمة االضاءة، تركيب شبكات الطاقة الشمسية  

وصيانتها واصالحها، البيع بالجملة لإلجهزة االلكترونية  
والكهربائية المنزلية، تحليل النظم، تصميم وبرمجة  

 البرمجيات الخاصة،تقنيات الذكاء االصطناعي 

1010441321 
شركة   فرع

بلت 
 للمقاوالت 

شركة أسماء  
  التقنية 
  لتقنية

 المعلومات 

2 

 هـ 07/1445/ 20
 الموافق (

 ). م 2024/01/30

 ه 07/1442/ 20
 الموافق (

 ). م 2021/03/03

تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها واصالحها،  
تحليل النظم، تقنيات الذكاء االصطناعي، أنشطة إدارة  

مراجعة  تقديم خدمات   مشاريع كفاءة الطاقة، أنشطة
خدمات التصميم  تصميم الطاقة، أنشطة تقديم

الهندسي لمعايير كفاءة الطاقة، أنشطة تقديم  
 خدمات القياس والتحقق من الطاقة 

1010691634 
شركة   فرع

بلت 
 للمقاوالت 

  بلتشركة 
  للطاقة

 المتجددة 
3 

 هـ 09/1445/ 04
 الموافق (

 ). م 2024/03/13

 هـ 09/1440/ 04
 الموافق (

 ). م 2019/05/08

تجهيز وتصنيع القلين الطبيعي،ومنتجات الفلين، يشمل  
(صفحائح وألواح وبالط مصنوع من القلين والفلين  

  الصنع سباقة  المباني  صناعةالمكتل،... الخ)، صناعة 
إنشاءات المباني  المعدن، من رئيسية بصفة  المكونة

 الجاهزة في المواقع 

1126106183 
شركة   فرع

بلت 
 للمقاوالت 

  بلت مصنع
 البناء   لتقنية

4 

 ـ هـ03/1448/ 01
 الموافق (

 ). م 2026/08/14

 ـ هـــ03/1441/ 01
 الموافق (

 ). م 2019/10/29

صناعة األصناف الزجاجية العازلة المستدخدمة في  
اإلنشاءات، صناعة المشغوالت الزجاجية، صناعة  

وتركيب النوافذ واالبواب، ورش صناعة االلمونيوم،  
األلمنيوم لمختلف األغراض  صناعة االثاث من 

واالستخدامات، صناعة المطابخ من الخشب  
 واأللمنيوم الخ 

1018100305 
شركة   فرع

بلت 
 للمقاوالت 

  بلت مصنع
 لأللومنيوم 

5 

 ـ هـ07/1448/ 15
 الموافق (
 م) 12/2026/ 24

 ـ هــ07/1441/ 15
 الموافق (

 ). م 2020/03/09

صناعة قواطع   ،انشاءات المباني الجاهزة في المواقع
وألواح وأطر ومباني جاهزة من الخرسانة سابقة الصنع  

(النشاط يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة 
الصناعة والثروة المعدنية)، صناعة المباني مسبقة  
الصنع المكونة بصفة رئسية من المعدن (النشاط  
يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة  

 والثروة المعدنية).  

1126106377 
شركة   فرع

بلت 
 للمقاوالت 

  بلت مصنع
  للحوائط
  مسبقة
 الصنع 

6 

 ـ هـ04/1444/ 18
 الموافق (

 ). م 2022/11/12

 ـ هــ04/1437/ 18
 الموافق (

 ). م 2016/01/28

صناعة قنوات التكييف وملحقاتها(الدكت)، صناعة  
 أجهزة تكييف الهواء (وحدات او مركزي) فريون 

1010441318 
شركة   فرع

بلت 
 للمقاوالت 

  مصنع
  دايمات
 للتصنيع 

7 

 المصدر:الشركة 
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 ص والشهادات الحكوميةالتراخي  17.3
 

الجهات الحكومية المختصة لتمكينها من القيام بعملياتها،    من   الشركة  عليها   حصلت   التي   الحكومية   والشهادات  التراخيص   التالي   الجدول   يوضح
 وهي كما يلي: 

 التراخيص والشهادات الحكومية : 100الجدول رقم 

 الحكومية  والشهادات  التراخيص
 الصناعية  التراخيص

 الرئيسي النشاط  الترخيص  وتاريخ رقم  الترخيص  مالك الترخيص
  الجهة

 المصدرة 
 المنتجات   وصف

 إنتهاء تاريخ
 الترخيص

  ترخيص 
  منشاة 
 صناعية 

  بلت شركة
 للمقاوالت 

 
 
 
 
 

 رقم 
)421101110339( 

 وتاريخ 
 )هـ1442/06/29
(الموافق  
 ) م 2021/02/11

 
 

  المنتجات صنع
 اإلنشائية  المعدنية 

 
 

  وزارة
  الصناعة
  والثروة

 المعدنية 

 . المنيوم  مباني  واجهة •
  لتغليف  المنيوم  الواح •

 . االبنية وتكسية
  وكاونترات مطابخ •

 . المنيوم
  زجاجية ومنتجات واجهات •

 . للمباني
 . وفريمات حماية شبابيك •
 . المنيوم  شبابيك •
 . المنيوم ابواب •
 . خشبية  مطابخ •
  مغطاة  خشبية  مطابخ •

  مقاومة  صناعية  باسطح
- والحريق والرطوبة  للحرارة

 الخدش. 

  تاريخ
 ـ ه1445/08/01
(الموافق  
 ) م 2024/02/11

  ترخيص 
  منشاة 
 صناعية 

  بلت شركة
 للمقاوالت 

 
 رقم 

(431101114998) 
 وتاريخ 

 هـ 1443/03/05
(الموافق  
 ) م 2021/10/11

  الحديد سبك
 والصلب 

 
 

  وزارة
  الصناعة
  والثروة

 المعدنية 

  بوليسترين قوالب  الواح •
  مقوى فوالذ  ممد

  للجدران)  باو(بالست 
 . واالرضيات

 . البوليسترين من بلوك •
 

 ـ هـ03/1444/ 15
(الموافق  
 ) م 2022/10/11

  ترخيص 
  منشاة 
 صناعية 

  بلت شركة
 للمقاوالت 

 رقم 
)421102107432 ( 

 وتاريخ 
 هــ 1442/02/27
(الموافق  
 ) م 2020/10/14

  منتجات صنع
  المشكلة المعادن 

  غير  األخرى 
  في  المصنفة
 اخر  موضع

 
 

  وزارة
  الصناعة
  والثروة

 المعدنية 

  استيل استانلس  الواح •
 . ملمعه

  لشبكات هواء   مجاري •
  من  المركزي   التكييف

 . االلمنيوم
  والتكييف الهواء   مجاري •

  العزل مسبقة االلواح من
 ايزوسيوتيرات. /البولي  من

  حديدية  مشغوالت  •
  ونوافذ(أبواب  متنوعة

 ). ودربزينات
  هواء مجاري  أجزاء •

  المركزي للتكييف
  تحكم حريق،(مخمدات 

 ). بالهواء
 . هواء   مجاري •
 . مستطيلة هواء   مجاري •
  مجاري اكسسوارات •

 . الهواء
  ألجهزة هواء   مجاري •

 . عزل   بدون التكييف
 

 ـ هـ03/1445/ 29
(الموافق  
 ) م 2023/10/14

  ترخيص 
  منشاة 
 صناعية 

  بلت شركة
 للمقاوالت 

 رقم 
)431101116678( 

 وتاريخ 
 )هـ1443/06/15
(الموافق  
 ) م 2022/01/18

  من اصناف  صنع
  الخرسانة
  و واالسمنت 
 الجص 

 
 

  وزارة
  الصناعة
  والثروة

 المعدنية 

  مسبقة  خرسانية الواح •
 . الصنع 

  خرسانية  وقواطع حوائط •
 . الصنع  مسبقة

 

 ـ هـ1444/06/25
(الموافق  
 ) م 2023/01/18

 شهادة تأهيل مطور عقاري 
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 الشهادة
وتاريخ   رقم 

 الشهادة
 

 الجهة المصدرة 
 

 وصف المنتجات 
 

 الشهادة إنتهاءتاريخ 

شهادة  
تأهيل  
مطور  
 عقاري 

 ) 375رقم ( 
 هـ 1441/06/25
(الموافق  
 م) 2020/02/19

الشؤون  وزارة    –وافي 
البلدية والقروية  

 واإلسكان 

برنامج البيع على  
 الخارطة 

 ـ هـ1444/06/25
 ) م 2023/01/18(الموافق 

 شهادة تصنيف المقاولين 
 تاريخ االنتهاء مجال التصنيف الجهة المصدرة  وتاريخ الشهادة رقم  مالك الشهادة الشهادة

شهادة  
تصنيف  
 المقاولين 

شركة بلت  
 للقاوالت 

 ) 20195رقم ( 
 هـ 1442/05/09
(الموافق  
 م) 2020/12/24

وزارة الشؤون  
البلدية والقروية  

 واإلسكان 

 المباني (تصنيف درجة أولى).   •
ـــــــة  • درجـ ــيـــــــف  ــــ ــنـ ــــــــــــــــــــ (تصـ الـــــــطـــــــرق 

 خامسة).
أعمال المياة والصـرف الصـحي   •

 (تصنيف درجة رابعة).
ــــــــــــــــنيف   • األعمــال الكهربــائيــة (تصـ

 درجة خامسة).
ـــــــــنيف   • األعمال الميكانيكية (تصـ

 درجة رابعة).
ـــــــــــــنيف   • األعمال األلكترونية (تصـ

 درجة خامسة).
تقنية االتصاالت (تصنيف   •

 درجة خامسة). 

 ـ هـ05/1446/ 09
 ) م 2024/11/11(الموافق 

 شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة 
 تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار  الجهة المصدرة  رقم التسجيل الضريبي  اسم المكلف  الشهادة

شهادة تسجيل ضريبة  
 القيمة المضافة 

شركة لدن  
 لالستثمار 

300483666700003 
هيئة الزكاة والضريبة  

 والجمارك 
 - م 10/2019/ 31

شهادة تسجيل ضريبة  
 القيمة المضافة 

شركة بلت  
 للمقاوالت 

300051545700003 
هيئة الزكاة والضريبة  

 والجمارك 
 - م 10/2019/ 31

شهادة تسجيل ضريبة  
 القيمة المضافة 

شركة بانيت  
 للتشغيل والصيانة 

300785767800003 
هيئة الزكاة والضريبة  

 والجمارك 
 - م 2019/05/09

 شهادة الزكاة
 تاريخ االنتهاء اإلصدار تاريخ  رقم الشركة   رقم السجل التجاري  اسم المكلف  الشهادة

 شهادة الزكاة 
شركة لدن  
 لالستثمار 

2051030952 
هيئة الزكاة  
والضريبة  
 والجمارك 

7001482459 
 ـ ه01/1443/ 11

(الموافق  
 ) م 2021/08/19

 ـ ه09/1443/ 29
(الموافق  
 ) م 2022/04/30

 شهادة الزكاة 
شركة بلت  
 للمقاوالت 

1010233574 
هيئة الزكاة  
والضريبة  
 والجمارك 

7001524656 
 ـ ه11/1442/ 06

(الموافق  
 ) م 2021/06/16

 ـ ه09/1443/ 29
(الموافق  
 ) م 2022/04/30

 شهادة الزكاة 
شركة بانيت  

للتشغيل  
 والصيانة 

2051047783 
هيئة الزكاة  
والضريبة  
 والجمارك 

7001720544 
 ـ ه10/1442/ 27

(الموافق  
 ) م 2021/06/08

 ـ ه09/1443/ 29
(الموافق  
 ) م 2022/04/30

 رخص مزاولة نشاط  

 الترخيص  وتاريخ رقم  الترخيص  مالك الترخيص
  النشاط 
 المرخص

 المصدرة  الجهة
  مزاولة  منطقة

 النشاط 
 إنتهاء تاريخ

 الترخيص

  مزاولة رخصة
 نشاط 

  بلت شركة
 التجارية 

 رقم 

)20025037596( 

 )هـ1442/03/10(  وتاريخ

 الموافق 

 ) م(2020/10/27

 الداخلية  وزارة المصاعد  صيانة

 

 الرياض 

 

 ـ هـ1445/03/10

 الموافق 

 ) م(2023/09/25

  مزاولة رخصة
 نشاط 

  بلت شركة
 التجارية 

 رقم 

)20026040858( 

 )هـ1442/05/02(  وتاريخ

 الموافق 

 ) م  (2020/12/17

 الداخلية  وزارة المصاعد  صيانة
 الرياض 

 

 ـ ه1445/05/02

 الموافق 

 ) م(2023/11/16

 الشركة المصدر: 
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 العالمات التجارية وحقوق الملكية 18.3
  أعمالها   يدعم  والذي  شعارها،  في  ينعكس   الذي و  التجاري  سجلها   في   المسجل  التجاري  اسمها   على  ومنتجاتها  خدماتها   تسويق   في  الشركة   تعتمد

 . وفروع شركاتها التابعة  للشركة   التجارية العالمات أدناه الجدول ويوضح .  العمالء  بين السوق  في واضحاً  تميزاً  ويمنحها   التنافسي، ومركزها
 العالمات التجارية للشركة : 101الجدول رقم 

 تاريخ نهاية الحماية تاريخ بداية الحماية بلد التسجيل  تاريخ التسجيل  رقم التسجيل  اسم المالك  العالمة التجارية 

 

 

شركة لدن  

 لالستثمار 
   هـ06/1441/ 17 1441010245

المملكة  

العربية  

 السعودية 

   ـهـ04/1451/ 04   هـ04/1441/ 05

 

مصنع بلت  

لأللمونيوم  

(فرع شركة  

بلت 

 للمقاوالت)  

   هـ09/1442/ 29 1442010819

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 ـ هـ04/1452/ 02 هـ 04/1442/ 03

 

مصنع  

دايمات  

للتصنيع  

(فرع شركة  

بلت 

 للمقاوالت) 

 هـ 10/1442/ 13 1442010813

المملكة  

العربية  

 السعودية 

 ـ هـ04/1452/ 02 هـ 04/1442/ 03

 المصدر: الشركة 
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 والسعودة  الموظفون  19.3
) موظف غير سعودي، وبنسبة سعودة  22) موظف سعودي و(41) موظف منهم (63، بلغ عدد موظفي الشركة (النشرة  ه كما في تاريخ هذ

 " من برنامج نطاقات للسعودة. المرتفع  %)، وتندرج الشركة حاليًا تحت النطاق "األخضر 61.47قدرها حوالي (
الشركة خالل األعوام   إدارات  السعودة وتوزيعهم على  الموظفين ونسبة  أعداد  التالية  الجداول  ال 2020م و2019وتوضح  ة أشهر  تسعم وفترة 

 . م2021سبتمبر   30المنتهية في 
 أعداد العاملين بالشركة : 102الجدول رقم 

 الفئة 
 م2021 سبتمبر  30 م2020 م2019

 النسبة  العدد النسبة  العدد النسبة  العدد

 65.08% 41 % 55.81 24 % 82.69 43 السعوديون 

 34.92% 22 % 44.18 19 % 17.31 9 غير السعوديين 

 %100 63 % 100.00 43 % 100.00 52 المجموع 
 المصدر: الشركة 

 
 توزيع الموظفين على اإلدارات: 103الجدول رقم 

 اإلدارة 
 م 2021  سبتمبر 30 م 2020ديسمبر    31 م 2019ديسمبر    31

 السعوديون  غير السعوديون  السعوديون 
غير  

 السعوديون 
 السعوديون 

غير  
 السعوديون 

 2 2 - 2 - 2 اإلدارة التنفيذية  

 3 6 3 6 2 3 اإلدارة المالية 

 13 8 12 7 6 30 الخدمات المشتركة إدارة 

 - 1 - 1 - 1 تطوير األعمال  إدارة 

 2 17 2 4 1 3 قنوات األعمال  إدارة 

 2 7 2 4 - 4 إدارة المشاريع  

 اإلجمالي 
43 9 24 19 41 22 

52 43 63 
 المصدر: الشركة 

 : م2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعة يوضح الجدول التالي نطاق الشركات التابعة لفترة و
 نطاقات الشركات التابعة : 104الجدول رقم 

 حجم المنشأة  نسبة النطاق مستوى النطاق الشركة 
% 15.01  أخضر متوسط  شركة بلت للمقاوالت   كبيرة  

بانيت للتشغيل والصيانة شركة  % 34.52 أخضر متوسط    متوسطة فئة (ب)  
 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  شركة لك االستثمارية للتجارة 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد  شركة لدن الصناعية 
 المصدر: الشركة 

  30ة أشهر المنتهية في  تسعكما في فترة ال  الشركات التابعة توضح الجداول التالية أعداد الموظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات  كما  و
 كما بتاريخ هذه النشرة:  موظفين  أي  لدن الصناعية والتي ال يوجد لديهم شركة شركة لك االستثمارية للتجارة و، فيما عدا م 2021 سبتمبر

 ة أعداد العاملين في الشركات التابع : 105الجدول رقم 

 شركة بانيت للتشغيل والصيانة  شركة بلت للمقاوالت  الفئة 
 58 378 السعوديين 

113  1176 غير السعوديين   

 171  1554 اإلجمالي 
 المصدر: الشركة 
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 وزيع الموظفين على اإلدارات في شركة بلت للمقاوالت:  106الجدول رقم 

 للمقاوالت إدارات شركة بلت 
 م 2021 سبتمبر 30كما في  م 2020ديسمبر   31كما في   م 2019ديسمبر   31كما في  

 السعوديون  غير السعوديين  السعوديون 
غير  

 السعوديين 
 السعوديون 

غير  
 السعوديين 

 1 6 - 2 - 2 اإلدارة العامة  
 5 8 4 1 3 1   اإلدارة المالية 

 2 16 2 7 1 6 الشئون اإلدارية و الموارد البشرية 
 10 6 8 3 8 1   إدارة المشتريات و االخدمات اللوجيستية 

 7 3 5 2 5 1 الميزانية و الدراسات 
 8 5 5 4 5 2   المكتب الفني 

 6 2 4 - 4 - التخطيط ومراقبة التكاليف 
 10 8 7 - 7 - الجوده والصحة والسالمة 
 7 3 4 - 3 - العقود و حساب الكميات 

 1,120 321 562 79 415 75 المواقع إدارة المشاريع و 

 اإلجمالي 
88 451 98 601 378     1,176  

539 699 1,554 
 المصدر: الشركة 

 توزيع الموظفين على اإلدارات في شركة بانيت للتشغيل والصيانة : 107الجدول رقم 

 إدارات شركة بانيت للتشغيل والصيانة 
م 2019ديسمبر   31كما في   م 2020ديسمبر   31كما في    م 2021 سبتمبر 30كما في    

 السعوديون  غير السعوديين  السعوديون  غير السعوديين  السعوديون 
غير  

 السعوديين 
 105 47 111 22 176 54 قسم التشغيل 

 8 11 8 9 8 7 قسم اإلدارة 

 اإلجمالي 
61 184 31 119 58 113 

245 150 
171 

 
 المصدر: الشركة 

 ال يوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أية أصول خارجها حتى تاريخ نشر هذه النشرة. 

واألفكار واالبتكارات الجديدة في مجال  تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل المملكة أو خارجها للتعرف على المستجدات 
 عمل الشركة، وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة. 

 ) شهرًا األخيرة. 12خالل (وتقر الشركة بأنه لم يحدث أي إنقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي 
 

 كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة. 
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 هيكل الملكية والهيكل التنظيمي  4

 وبعد الطرح  قبل  الشركة كل ملكيةهي 1.4
 : قبل وبعد الطرح يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة 

 هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح: 108الجدول رقم 

 االسم 

   بعد الطرح قبل الطرح 
  عدد األسهم
المملوكة  

بشكل مباشر 
 (سهم) 

القيمة  
 األسمية  

 (ريال السعودي) 

إلى   النسبة
إجمالي  

(%)  األسهم   

  عدد األسهم
المملوكة  

بشكل مباشر 
 (سهم) 

القيمة  
 األسمية  
(ريال 

 السعودي) 

إلى   النسبة
إجمالي  

(%)  األسهم   

 % 13.90 69,499,870 6,949,987 % 23.90 119,499,870 11,949,987 * شركة اعشار لالستثمار

 % 18.64 93,196,370 9,319,637 % 18.64 93,196,370 9,319,637 * شركة عاديات لالستثمار

 % 4.66 23,283,890 2,328,389 % 4.66 23,283,890 2,328,389 خالد سعد سعود العريفي 

 % 4.36 21,817,120 2,181,712 % 4.36 21,817,120 2,181,712 سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي 

 % 4.23 21,159,720 2,115,972 % 4.23 21,159,720 2,115,972 عبدالعزيز سعد سعود العريفي 

 % 4.16 20,801,610 2,080,161 % 4.16 20,801,610 2,080,161 سعود سعد سعود العريفي 

 % 2.82 14,123,300 1,412,330 % 2.82 14,123,300 1,412,330 سعد ناصر سعد العريفي 

 % 2.80 13,989,300 1,398,930 % 2.80 13,989,300 1,398,930 محمد سعد سعود العريفي 

 % 2.77 13,834,350 1,383,435 % 2.77 13,834,350 1,383,435 مصعب سعد سعود العريفي 

 % 2.59 12,965,580 1,296,558 % 2.59 12,965,580 1,296,558 حمد سعد سعود العريفي 

 % 2.45 12,228,460 1,222,846 % 2.45 12,228,460 1,222,846 عمر سعد سعود العريفي 

 % 2.44 12,204,930 1,220,493 % 2.44 12,204,930 1,220,493 سليمان سعد سعود العريفي 

 % 2.32 11,621,120 1,162,112 % 2.32 11,621,120 1,162,112 مساعد سعد سعود العريفي 

 % 2.10 10,506,810 1,050,681 % 2.10 10,506,810 1,050,681 حصة عبدالعزيز حاضر 

 % 1.95 9,767,640 976,764 % 1.95 9,767,640 976,764 عبدهللا سعد سعود العريفي 

 % 1.83 9,138,640 913,864 % 1.83 9,138,640 913,864 احمد سعد سعود العريفي 

 % 1.31 6,547,920 654,792 % 1.31 6,547,920 654,792 نورة سعد سعود العريفي 

 % 1.26 6,301,740 630,174 % 1.26 6,301,740 630,174 خولة سعد سعود العريفي 

 % 1.23 6,174,630 617,463 % 1.23 6,174,630 617,463 مها سعد سعود العريفي 

 % 1.23 6,172,650 617,265 % 1.23 6,172,650 617,265 نوال سعد سعود العريفي 

 % 1.23 6,160,160 616,016 % 1.23 6,160,160 616,016 الهنوف سعد سعود العريفي 

 % 1.23 6,137,950 613,795 % 1.23 6,137,950 613,795 ريم سعد سعود العريفي 

 % 1.15 5,760,140 576,014 % 1.15 5,760,140 576,014 العريفي اسماء سعد سعود 

 % 1.15 5,740,080 574,008 % 1.15 5,740,080 574,008 منيرة سعد سعود العريفي 
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 : هيكل ملكية الشركة قبل الطرح1الشكل رقم 

 % 1.15 5,730,390 573,039 % 1.15 5,730,390 573,039 اروى سعد سعود العريفي 

 % 1.14 5,705,920 570,592 % 1.14 5,705,920 570,592 العنود سعد سعود العريفي 

 % 1.08 5,407,940 540,794 % 1.08 5,407,940 540,794 عائشة سعد سعود العريفي 

 % 1.07 5,331,190 533,119 % 1.07 5,331,190 533,119 هند سعد سعود العريفي 

 % 0.82 4,112,300 411,230 % 0.82 4,112,300 411,230 سعاد سعد سعود العريفي 

 % 0.82 4,078,280 407,828 % 0.82 4,078,280 407,828 العريفي سارة سعد سعود 

 % 0.10 500,000 50,000 % 0.10 500,000 50,000 احمد عبدالعزيز الباتلي 

 (مستثمرون مؤهلون) الجمهور
) مساهم 764بإجمالي عدد (

 جديد 
- - - 5,000,000 50,000,000 10.00 % 

 % 100.00 500,000,000 50,000,000 % 100.00 500,000,000 50,000,000 اإلجمالي 
 المصدر: الشركة 

ناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات التي تملك بشكل مباشر  يملك بشكل غير مباشر في الشركة  ناصر سعد سعود العريفي   /السيد * 
 وفق الجدول التالي:  لدن لالستثمارفي شركة 

 اسم المساهم  م 

عدد األسهم  

التي تملكها في  

شركة لدن  

لالستثمار 

 (سهم) 

نسبة الملكية  

في شركة لدن  

 (%) لالستثمار

نسبة الملكية  

المباشرة  

للسيد/ ناصر  

سعد سعود  

 العريفي 

نسبة الملكية  

غير المباشرة  

للسيد/ ناصر  

سعد سعود  

 العريفي* 

عدد األسهم  

المملوكة  

بشكل غير  

مباشر (قبل  

 *الطرح)

عدد األسهم  

المملوكة  

بشكل غير  

مباشر (بعد  

 الطرح) 

1 
شركة أعشار  

 لالستثمار 
11,949,987 %23.90 100.00 %  0.00 %  11,949,987 6,949,987 

2 
شركة العاديات  

 لالستثمار 
9,319,637 %18.64 0.00 %  %100 9,319,637 9,319,637 

 16,269,624 21,269,624 إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم / ناصر سعد سعود العريفي 

 32.54% 42.54% إجمالي نسبة الملكية الغير مباشرة في الشركة (%) 
 المصدر: الشركة 

*  ) العريفي يملك نسبة  ناصر سعد سعود  إلى أن المساهم/  العاديات لالستثمار هي فرع لشركة اعشار لالستثمار، مع اإلشارة  %) من شركة أعشار  100.00إن شركة 
 ح.  %) من رأس مال شركة لدن لالستثمار قبل وبعد الطر 18.64وتمتلك شركة العاديات لالستثمار نسبة ( لالستثمار.

 

 ويوضح الشكل التالي هيكل ملكية الشركة قبل الطرح: 

 

 المصدر: الشركة 

 

 

 

 

 شركة اعشار لالستثمار

 شركة عاديات لالستثمار

 مساهم) 29مساهمون آخرون (

%18.64 

 

%57.46 

%23.90 
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 : الشركة التابعةكما يوضح الشكل التالي هيكل 
 

 هيكل ملكية الشركات التابعة : 2 الشكل رقم

 

 المصدر: الشركة 

 وفيما يلي نبذة عن المساهمين الكبار في الشركة  
 

   أعشار لالستثمار شركة 1.1.4
م)، الصادر  02/10/2017(الموافق    هـ12/01/1439) وتاريخ  1010897388(شركة ذات مسئولية محدودة سعودية بموجب السجل التجاري رقم  

) حصة متساوية القيمة، وقيمة كل  5,000) ريال سعودي، مقسم إلى خمسة آالف (50,000في مدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها خمسين ألف (

 ) رياالت سعودية. 10حصة منها عشرة (

راء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة  ويتمثل نشاطها كما في السجل التجاري في ش

ظر المباني  او المؤجرة (سكنية)، إدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة (غير سكنية)، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، رعاية وصيانة منا 

 سقف وواجهات المباني الخاصة وغيرها، أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب.  والحدائق المنزلية وحدائق اال

 هيكل ملكية شركة أعشار لالستثمار : 109الجدول رقم 

 عدد الحصص  االسم 
 قيمة الحصة 

 (ريال سعودي) 

 القيمة اإلجمالية للحصص 

 (ريال سعودي) 

نسبة الملكية  

(%) 

100.00% 50,000 10 5,000 ناصر سعد سعود العريفي    

% 100.00 50,000 10 5,000 اإلجمالي   
 المصدر: الشركة 

  لالستثمار عاديات شركة 2.1.4
م)، الصادر  22/09/2020(الموافق    ـهـ05/02/1442) وتاريخ  1010655381شركة ذات مسئولية محدودة سعودية بموجب السجل التجاري رقم (

) حصة متساوية القيمة، وقيمة كل  5,000) ريال سعودي، مقسم إلى خمسة آالف (50,000في مدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها خمسين ألف (

 ) رياالت سعودية. 10حصة منها عشرة (

مها وأنشطة البيع على الخارطة، إدارة وتأجير العقارات المملوكة  ويتمثل نشاطها كما في السجل التجاري في شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسي

ظر المباني  او المؤجرة (سكنية)، إدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة (غير سكنية)، أنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة، رعاية وصيانة منا 

 ها، أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب.  والحدائق المنزلية وحدائق االسقف وواجهات المباني الخاصة وغير 

 هيكل ملكية شركة عاديات لالستثمار: 110الجدول رقم 

 عدد الحصص  االسم
 قيمة الحصة 

 (ريال سعودي) 

 القيمة اإلجمالية للحصص 

 (ريال سعودي) 
 نسبة الملكية (%) 

100.00% 50,000 10 5,000 شركة أعشار لالستثمار    

% 100.00 50,000  5,000 اإلجمالي   
 المصدر: الشركة 
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 الهيكل التنظيمي   2.4
 الهيكل التنظيمي للشركة : 3 الشكل رقم

 

 المصدر: الشركة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

- 91  - 

 

   وأمين سر المجلس مجلس اإلدارةأعضاء  3.4
   مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس أعضاء 1.3.4

 ) منهم غير مستقلين. 4) منهم مستقلين و أربعة (3) أعضاء، ثالثة (7يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من عدد سبعة (

 :  وأمين سر المجلس  رةيوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدا

 أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس: 111الجدول رقم 
 أعضاء مجلس اإلدارة * 

 المنصب  االسم
صفة  

 العضوية 
االستقاللية 

*** * *** 
 العمر  الجنسية 

األسهم المملوكة  
 قبل الطرح 
 "مباشرة" 

األسهم المملوكة  
 بعد الطرح  
 "مباشرة" 

األسهم المملوكة قبل  
 الطرح 

 "غير مباشرة" 

األسهم المملوكة بعد  
 الطرح 

 "غير مباشرة" 
 التمثيل 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
  سعد  عبدهللا

 العريفي  سعود
 رئيس 

 مجلس اإلدارة 
مستقل  غير تنفيذي  غير  - - - - - %1.95 976,764 %1.95 976,764 54 سعودي  

  فهد إبراهيم
  محمد 
 * ** العساف 

 رئيس  نائب
 مجلس اإلدارة

 - - - - - - - - - 54 سعودي  مستقل غير تنفيذي غير

  سعد ناصر
  العريفي  سعود

 ***** 

  مجلس عضو
  اإلدارة 

  العضوو
 المنتدب 

 %32.54 16,269,624 %42.54 21,269,624 - - - - 49 سعودي  مستقل  غير تنفيذي 

  اعشار شركة
  لالستثمار
 وشركة
  عاديات

 ستثمار لال
  سليمان

  ناصر عبدالعزيز
 الباتلي 

  مجلس عضو
 اإلدارة

 - - - - - % 4.36 2,181,712 % 4.36 2,181,712 49 سعودي  مستقل غير تنفيذي 

  علي إبراهيم علي
 **** الناصر

عضو مجلس  
 اإلدارة 

 - - - - - - - - - 36 سعودي  مستقل  تنفيذي  غير

  عبدالعزيز عادل
  ناصر

 ** العبدالسالم

عضو مجلس  
 اإلدارة

 - - - - - - - - - 52 سعودي  مستقل  تنفيذي غير

  سلطان
  عبداللطيف

 ** نقلي عبدهللا

عضو مجلس  
 اإلدارة  

 - - - - - - - - - 45 سعودي  مستقل  تنفيذي  غير

 **** **   اإلدارة  مجلس سر  أم�ن
عبدالمجيد محمد  

 ناصر الباتلي 
  سر أمين
 اإلدارة  مجلس

 - - - - - - - - - 31 سعودي  - -

 المصدر: الشركة  

لدورة مجلس اإلدارة الحالية    المذكورين أعاله   أعضاء مجلس اإلدارةتعيين    م) على07/2019/ 07(الموافق    ـ هـ11/1440/ 04تاريخ  ب* وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة  
 .م)2022/ 06/ 13(الموافق  ـه14/11/1443، تنتهي في تاريخ ولمدة ثالث سنوات م) 06/2019/ 14(الموافق   ـ هـ11/10/1440  التي بدأت من تاريخ

إبراهيم فهد محمد العساف، والسيد/ هشام    /على تعيين كل من السيد   م)2021/ 09/08(الموافق    ـه1443/ 01/01تاريخ  ب* وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة  *
ذلك بدًال عن أعضاء مجلس  إبراهيم حمود النامي، والسيد/ عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسالم، والسيد/سلطان عبداللطيف عبدهللا نقلي كأعضاء مجلس إدارة مستقلين و

عد سعود العريفي، والسيد/ عمر سعد سعود العريفي، والسيد/ مصعب سعد سعود  اإلدارة المستقيلين وهم السيد/ سعود سعد سعود العريفي، والسيد/ أحمد س
لغرض تحسين مستوى االستقاللية بمجلس    م)2021/ 08/ 09(الموافق    ـه1443/ 01/01تاريخ  بالمنعقدة  العريفي والذين تم قبول استقالتهم من قبل الجمعية العامة  

 .  اإلدارة
على تعيين السيد/ إبراهيم فهد محمد العساف نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة    م)2021/ 09/08(الموافق    ـ ه01/01/1443تاريخ ب* وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة **

 . م)2022/ 13/06(الموافق  ـ ه1443/ 11/ 14تاريخ لدورته الحالية والتي تنتهي بتاريخ 
ا   ت**** وافق العامة غير  المنعقدة بتاريخ  الجمعية  إدارة    م)09/2021/ 02(الموافق    ـه01/1443/ 25لعادية  الناصر كعضو مجلس  ابراهيم علي  على تعيين السيد/ علي 

 مستقل بدًال عن السيد/ هشام ابراهيم حمود النامي والذي قدم استقالته بناًء على رغبته الشخصية. 
ناتجة عن ملكيته المباشرة في عدد من المساهمين من فئة الشركات التي تملك بشكل مباشر في  العريفي  ناصر سعد سعود  إن الملكية غير المباشرة للسيد/  *****  
 وفق الجدول التالي:  لدن لالستثمارشركة 

 اسم المساهم م
عدد األسهم التي  

تملكها في شركة لدن 
 لالستثمار (سهم) 

نسبة الملكية في 
  شركة لدن لالستثمار

(%) 

نسبة الملكية  
المباشرة للسيد/ 
ناصر سعد سعود 

 العريفي

نسبة الملكية غير  
المباشرة للسيد/ 
ناصر سعد سعود 

 العريفي*

عدد األسهم 
المملوكة بشكل  
غير مباشر (قبل 

 ) 1( )الطرح

عدد األسهم 
المملوكة بشكل  
غير مباشر (بعد 

 الطرح) 
%100.00 23.90% 11,949,987 شركة أعشار لالستثمار  1  0.00%  11,949,987 6,949,987 

2 
شركة العاديات  

 لالستثمار 
9,319,637 %18.64 0.00%  %100 9,319,637 9,319,637 

إجمالي عدد األسهم المملوكة بشكل غير مباشر من قبل المساهم /  
 ناصر سعد سعود العريفي 

  
21,269,624 

16,269,624 

 % 32.54 42.54%   في الشركة (%)  غير المباشرة إجمالي نسبة الملكية 
 المصدر: الشركة  

%) من شركة أعشار  100.00، مع اإلشارة إلى أن المساهم/ ناصر سعد سعود العريفي يملك نسبة (هي فرع لشركة اعشار لالستثمارعاديات لالستثمار  الشركة    إن)  1(
   .قبل وبعد الطرح رأس مال شركة لدن لالستثمار%) من  18.64عاديات لالستثمار نسبة (الوتمتلك شركة  لالستثمار.

على تعيين السيد/ عبدالمجيد محمد ناصر الباتلي كأمين سر لمجلس    م)09/08/2021(الموافق    ـه1443/ 01/01تاريخ  بالجمعية العامة العادية المنعقدة    وافقت***  ***
 .م) 06/2022/ 13(الموافق   ـه1443/ 14/11تاريخ إدارة الشركة لدورته الحالية والتي تنتهي بتاريخ  

االستقالل  تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض    *******
 ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل من: 

 .تهاأن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموع •
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 . مجموعتها من أخرى شركة  أسهم  من أو الشركة أسهم من أكثر أو المائة في  خمسة  نسبته ما يملك  اعتبارية صفة ذي  لشخص ممثالً  يكون أن •
 أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.  •

 

 مسؤوليات مجلس اإلدارة   2.3.4
 مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس على التالي: تتضمن مسؤوليات رئيس 

 أعضاء مجلس اإلدارة  3.3.4
موجب  اليومية للشركة. وبوفقًا لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة والئحة حوكمة الشركة الداخلية، يتمتع مجلس اإلدارة بأوسع الصالحيات في إدارة األعمال 

 الئحة حوكمة الشركة الداخلية، لمجلس اإلدارة المسؤوليات اآلتية: 

 اعتماد التوجهات االستراتيجية واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها، ومن ذلك:   •
 وضع االستراتيجية الكاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.  -
 كل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية. تحديد الهي -
 اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك األصول والتصرف بها.  -
 وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.  -
 التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. المراجعة الدورية للهياكل  -

 وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:  •
وضع سياسة مكتوبة تنظم تعارض المصالح، وتعالج حاالت التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية   -

 استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األشخاص ذوي العالقة. والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة 
 التأكد من سالمة األنظمة المالية المحاسبية، بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.  -
التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها  التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة المخاطر، وذلك من خالل تحديد  -

 بشفافية. 
 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.  -
 تحضير والموافقة على مصفوفة الصالحيات التابعة للشركة.  -

 وضع نظام حوكمة خاص بالشركة، بما اليتعارض مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة.  •
 وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.  •
 وضع سياسة مكتوبة لتنظيم هذه العالقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم، وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة على وجه خاص اآلتي:  •

 اب المصالح، وفي حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها األنظمة وتحميها العقود. آليات تعويض أصح -
 آليات تسوية الشكاوى أو الخالفات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.  -
 آليات مناسبة إلقامة عالقات جيدة مع العمالء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.  -
ي للمديرين والعاملين في الشركة، بحيث تتوافق مع المعايير المهنية واألخالقية السليمة وتنظم العالقة بينهم وبين  قواعد السلوك المهن  -

 أصحاب المصالح على أن يضع المجلس اإلدارة آليات مراقبة تطبيق هذه القواعد وااللتزام بها.
ئح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين  وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن احترام الشركة لألنظمة واللوا -

 واصحاب المصالح لآلخرين. 

 رئيس مجلس اإلدارة   4.3.4
المجلس في أداء    تتلخص مســؤولية رئيس مجلس اإلدارة في قيادة المجلس وتســهيل اإلســهامات والمبادرات البناءة من قبل كل أعضــاء مجلس اإلدارة لضــمان فاعلية

 كل عبر ممارسة واجباته ومسؤولياته.وظائفه ك

ــائر الجهات الحكومية، وبم  وجب الئحة حوكمة  وفقًا لنظام الشـــــركات ونظام الشـــــركة األســـــاســـــي، تكون لرئيس مجلس اإلدارة أوســـــع الصـــــالحيات لتمثيل الشـــــركة أمام ســـ

 الشركات، تشمل المسؤوليات األساسية لرئيس مجلس اإلدارة ما يلي:

 أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.ضمان حصول  •
 التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.  •
 شركة األساسي. تمثيل الشركة أمام الغير وفق ما ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام ال •
 تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفاعلية وبما يحقق مصلحة الشركة.  •
 ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.  •
عضاء التنفيذيين وغير التنفيذين والمستقلين، وإيجاد  تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وبين األ  •

 ثقافة تشجع على النقد البناء. 
، والتشاور مع  إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع الحسابات  •

 جدول أعمال المجلس. أعضاء المجلس والعضو المنتدب عند إعداد  
 عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.  •
 إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.  •

 لمجلس. تشمل المسؤوليات األخرى للرئيس كونه المتحدث الرسمي باسم المجلس. إضافة إلى ذلك، يعتبر الرئيس حلقة الوصل الرئيسية بين اإلدارة وا 

 ومن مهام الرئيس أيضا إدارة االجتماعات العامة السنوية ولعب الدور الرئيسي في عالقة الشركة مع أي من أصحاب المصالح بالشركة. 
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 ضو المنتدبالع 5.3.4
رة. وفقًا  يمثل المساهمين في متابعة األنشطة اليومية للشركة، والقيام بتوجيه اإلدارة ومراجعة القرارات الهامة قبل تمريرها لهيئات مجلس اإلدا  منتدب عضوللشركة 

 مايلي:   المنتدب للعضولنظام الشركة األساسي، تشمل المسؤوليات الرئيسية  

 .   الداخلية بما فيها قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة واألنظمة السياسات تنفيذ متابعة •
 إدارة وخطط المخاطر، وإدارة والتمويل، وآليات االستثمار، وسياسات والمرحلية الرئيسة العمل وخطط للشركة الشاملة االستراتيجية تنفيذ متابعة •

 اإلدارة . وتنفيذها المعتمدة من مجلس  الطارئة اإلدارية الظروف
 .المالية وأهدافها  واستراتيجياتها للشركة األمثل الرأسمالي  الهيكل مراجعة •
 .فيها والتصرف األصول وتملك للشركة الرئيسة الرأسمالية النفقات خطة  مراجعة •
 .اعتمادها في للنظر اإلدارة مجلس إلى  ورفعها للشركة والوظيفية التنظيمية الهياكل مراجعة •
 :وتشمل عليها والتأكد من كفايتها ، العام واإلشراف الداخلية الرقابة وضوابط أنظمة تنفيذ متابعة •
 تنفيذ سياسات تعارض المصالح ، تطبيق األنظمة المالية والمحاسبية بشكل سليم .  ومتابعة  اإلشراف  •
 عن المخاطر التي قد تواجه الشركة . نظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك بوضع تصور عام األ تنفيذ   ومتابعة اإلشراف •
 وأصحاب للمساهمين الجوهرية  المعلومات باإلفصاح عن وإلتزامها واللوائح باألنظمة  الشركة تقيد تضمن التي واإلجراءات السياسات تنفيذ متابعة •

 .المصالح
قبل العرض على   .أسهم  شكل في والمكافآت باألداء،  والمكافآت المرتبطة الثابتة، المكافآت مثل للعاملين، ُتمنح التي المكافآت وأنواع سياسة مراجعة •

 مجلس اإلدارة لإلعتماد 
 على  التقارير تلك وعرض االستراتيجية، الشركة وأهداف  ضوء خطط في الشركة نشاط في المحرز التقدم بشأن  المالية وغير المالية  الدورية التقارير إعداد •

 .اإلدارة مجلس
 الشركة للتوقيع على االتي: مفوض نيابة عن  •

o التسهيالت المصرفية على  التوقيع 
o العقود الهامة مع االطراف الخارجية.على  التوقيع 
o فتح حسابات مصرفية على  التوقيع 
o  مليون ريال  3اعتماد اوامر الشراء للمبالغ التي تتجاوز 
o  مليون ريال  3االعتماد النهائي للعمليات البنكية التي تتجاوز مبلغ 
o .تمثيل الشركة في االجتماعات والزيارات الرسمية 

 الرئيس التنفيذي   6.3.4
لرئيس التنفيذي أوسع الصالحيات لتمثيل الشركة أمام مختلف الجهات الحكومية،  ل،  للشركة اليومية التشغيلية العمليات إدارة عن مسؤولللشركة رئيس تنفيذي 

 وبموجب الئحة حوكمة الشركة الداخلية، تشمل المسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي مايلي:  

 تنفيذ السياسات واألنظمة الداخلية للشركة المقرة من مجلس اإلدارة.  •
 واإلشراف العام عليها.  تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية •
 تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفاعلية واقتراح تعديلها عند الحاجة.   •
 لمصالح.  تنفيذ السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب ا •
 ات الالزمة لممارسة اختصاصاته.  تزويد مجلس اإلدارة بالمعلوم •
 اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي ُتمنح للعاملين.  •
التقارير على   إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة االستراتيجية، وعرض تلك •

 مجلس اإلدارة. 
 إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضًال عن إدارة موادرها بالشكل األمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.   •
 المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم األخالقية وتنميتها داخل الشركة.   •
 النظم وكفايتها، والحرص على االلتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.  تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فاعلية تلك  •
التنظيمية  اقتراح السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام واالختصاصات والمسؤولية الموكلة الى المستويات  •

 المختلفة.  
 لإلدارة وطريقة تنفيذها.   اقتراح سياسة واضحة لتفويض األعمال  •
 لك الصالحيات.  اقتراح الصالحيات التي تفوض إليه، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، على أن ترفع إلى مجلس اإلدارة تقارير دورية عن ممارساته لت •

 أمين سر المجلس  7.3.4
 الرئيسية ألمين سر مجلس اإلدارة ما يلي:   يكون أمين سر مجلس إالدارة مسؤوال عن تنظيم اجتماعات المجلس، تتمثل أهم المهام

 توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها.  •
 حفظ التقارير التي ُترفع إلى مجلس اإلدارة والتقارير التي يعدها المجلس.  •
وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي  تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي  •

 من أعضاء مجلس اإلدارة ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع. 
 التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة بإالجراءات التي أقرها المجلس.  •
 تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.  •
 ات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها. عرض مسود •
 .تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة •
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 .التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة •

 وأمين السر:   ء مجلس اإلدارةالسير الذاتية ألعضا 8.3.4
 : مجلس اإلدارة وأمين سر المجلسملخص السيرة الذاتية ألعضاء فيما يلي 

 
 السيرة الذاتية لعبدهللا سعد سعود العريفي : 112الجدول رقم 

 عبدهللا سعد سعود العريفي 
 سنة 54 العمر  

 سعودي الجنسية
 غير مستقل   –غير تنفيذي  –رئيس مجلس اإلدارة  المنصب 

 م.1992عام في حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية  • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

خالل الفترة    وتعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري)شغل منصب مساعد المدير العام في شركة لدن لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة   •
 م. 2014 م وحتى عام2012 من عام

غل منصب مدير مصنع مواد البناء في شركة لدن لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري) خالل الفترة  ش •
 م. 2012 م وحتى عام2007من عام

الفترة من  شغل منصب   • العقاري) خالل  المالي في شركة لدن لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال االستثمار والتطوير  المدير 
 م.2007 م وحتى عام2001 عام

  م من عا خالل الفترةغل منصب المدير اإلداري في شركة لدن لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري) ش •
 م. 2001 م وحتى عام1996

العضويات في مجالس إدارات  
 شركات أخرى

 يوجد ال •

 المصدر: الشركة 

 السيرة الذاتية إلبراهيم فهد محمد العساف : 113الجدول رقم 

 إبراهيم فهد محمد العساف 
 سنة 54 العمر  

 سعودي الجنسية
 غير مستقل –غير تنفيذي  – اإلدارةنائب رئيس مجلس  المنصب 

 المؤهالت العلمية 
ام  حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال (المصارف والتمويل) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية ع •

 م. 1997
 م.1993ادن في المملكة العربية السعودية عام حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمع •

 الخبرات العملية 

 م وحتى اآلن. 2013شركة مشاركة المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) من عام  التنفيذي في    الرئيسيشغل منصب   •
منصب عضو اللجنة الوطنية للقطاع المالي في مجلس الغرف السعودية (جهة حكومية تعمل في مجال إيجاد الحلول لتحديات القطاع   يشغل •

 م وحتى اآلن. 2020 عام منذالخاص في المملكة العربية السعودية) 
تع  يشغل • (جهة حكومية  الغرف السعودية  البريطاني في مجلس  لتحديات  منصب عضو مجلس األعمال السعودي  الحلول  إيجاد  مل في مجال 

 م وحتى اآلن.2019 عام منذالقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية) 
منصب عضو اللجنة المالية في غرفة المنطقة الشرقية (جهة حكومية تعمل في مجال إيجاد الحلول لتحديات القطاع الخاص في المملكة   يشغل •

 تى اآلن. م وح2018 عام منذالعربية السعودية) 
شغل منصب عضو مجلس اإلدارة، ونائب رئيس لجنة المراجعة في شركة الرياض للتعمير (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التطوير العقاري)   •

 م. 2019م وحتى 2016 من عام خالل الفترة
خالل الفترة وتعمل في مجال التطوير العقاري) مساهمة مقفلة  شركةشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في الشركة األولى للتطوير العقاري ( •

 م. 2008م وحتى عام 2003من عام 
تعمل في  صدف (شركة تابعة لشركة سابك،  – شغل منصب مدير عام التخطيط االقتصادي واللوجستي في الشركة السعودية للبتروكيماويات   •

 م.2003م وحتى عام 1999من عام خالل الفترة مجال البتروكيماويات) 
وتعمل في مجال   الرازي (شركة تابعة لشركة سابك،  – منصب مدير المالية والمحاسبة ونظم المعلومات في الشركة السعودية للميثانول  شغل   •

 م.1993م وحتى عام 1992من عام خالل الفترة البتروكيماويات) 

العضويات في مجالس إدارات  
 شركات أخرى

 وحتى اآلن.م 2013عام  ذالمالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) منيشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة مشاركة  •
أرماس (شركة ذات مسؤولية محدودة  يشغل • إدارة شركة  رئيس مجلس    والجرانبيت   الرخام  في  والتجزئة  الجملة  تجارةتعمل في مجال   منصب 

 اآلن. م وحتى 2017) من عام واألثاث الخشبية والمنصات الصناعي
 الشركة  :المصدر

 السيرة الذاتية لناصر سعد سعود العريفي: 114الجدول رقم 

 ناصر سعد سعود العريفي 
 سنة 49 العمر  

 سعودي الجنسية
 غير مستقل.  –تنفيذي  – العضو المنتدبعضو مجلس اإلدارة و المنصب 

 م. 1995البكالوريس في الهندسة الزراعية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام حاصل على درجة  • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

 م وحتى اآلن. 2019منذ عام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال اإلستثمار )  منصب العضو المنتدب في شركة لدن لالستثمار يشغل •

م  2016من عام خالل الفترة شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التطوير العقاري)  •

 م.2019وحتى عام 

العضويات في مجالس إدارات  
 ال يوجد • شركات أخرى

 المصدر: الشركة 
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 الذاتية لسليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي السيرة : 115الجدول رقم 

 سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي 
 سنة 49 العمر  

 سعودي الجنسية
 غير مستقل.  –تنفيذي  – عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي المنصب 

 م.1993األمنية في المملكة العربية السعودية عام حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم األمنية من كلية الملك فهد  • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

م  2017عام    ذمنصب الرئيس التنفيذي في شركة لدن لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري) من  يشغل •
 وحتى اآلن. 

م  2003من عام خالل الفترة شغل منصب المدير العام في شركة بلت للمقاوالت (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال المقاوالت)  •
 م.2017وحتى عام 

العضويات في مجالس إدارات  
 شركات أخرى

 ال يوجد  •

 المصدر: الشركة 

 
 الذاتية لعلي إبراهيم علي الناصرالسيرة : 116الجدول رقم 

 علي إبراهيم علي الناصر 
 سنة 36 العمر  

 سعودي الجنسية
 مستقل   –غير تنفيذي  – عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة المنصب 

 المؤهالت العلمية 
 م. 2014العربية السعودية عام حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة اإلمام محمد بن سعود في المملكة 

 م. 2009حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام  •

 الخبرات العملية 

عام    ذالعقاري) منمنصب عضو لجنة المراجعة في شركة لدن لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال االستثمار والتطوير    يشغل •
 م وحتى اآلن.2021

منصب المدير العام والمؤسس لمكتب علي الناصر محاسبون ومراجعون قانونيون (شركة مهنية تعمل في مجال اإلستشارات المحاسبية)   يشغل •
 م وحتى اآلن.2016عام  ذمن

حكومية وتعمل في مجال دعم المنشآت الصغيرة منصب مستشار غير متفرغ في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (هيئة    يشغل •
 م وحتى اآلن.2018عام  ذوالمتوسطة) من

الغذاء)   • أراسكو (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال إمداد  رئيس حسابات شركة  الفترة  شغل منصب  م وحتى عام 2015من عام  خالل 
 م. 2016

م  2015من عام  خالل الفترة  شغل منصب محاسب منطقة في شركة التصنيع (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال الصناعات البتروكيماوية)   •
 م.2016وحتى عام 

العضويات في مجالس إدارات  
 شركات أخرى

 ال يوجد •

 المصدر: الشركة 

 
 الذاتية لعادل عبدالعزيز ناصر العبدالسالمالسيرة : 117الجدول رقم 

 عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسالم 
 سنة  52 العمر  

 سعودي الجنسية 
 مستقل –غير تنفيذي  – لجنة المراجعة ورئيسعضو مجلس اإلدارة  المنصب 

 المؤهالت العلمية 
 م. 2011المملكة العربية السعودية عام حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود في  •

 م.1997حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام  •

 الخبرات العملية 

عام   ذلجنة المراجعة في شركة لدن لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري) من  رئيسمنصب    يشغل •
 م وحتى اآلن. 2021

المروحية) من  يشغل • الطائرات  المروحية (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال  الطائرات  المراجعة في شركة  لجنة  رئيس  عام    ذمنصب 
 م وحتى اآلن. 2020

عام   ذمنصب عضو لجنة االستثمار في شركة المملكة القابضة (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال إدارة الشركات التابعة لها) من  شغلي •
 م وحتى اآلن. 2018

م  2018عام    ذمنصب المدير المالي في شركة المملكة القابضة (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال إدارة الشركات التابعة لها) من  يشغل •
 حتى اآلن. و

م  2017من عام    خالل الفترةشغل منصب المدير المالي في الشركة الوطنية للمياه (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال توزيع المياه)   •
 م. 2018وحتى عام 

ل في مجال إنتاج عامة تعممساهمة  نادك (شركة    -شغل منصب مدير إدارة االستراتيجية والتطوير في شركة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية   •
 م.2017م وحتى عام 2009من عام خالل الفترة األغذية) 

شغل منصب مدير المالية والخدمات المالية لقطاع التقنية في شركة مجموعة الفيصلية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال   •
 م.2008االستثمار وإدارة الشركات التابعة) خالل العام 

شغل منصب مدير محاسب ومدير شؤون الشركات في شركة الصافي دانون ( شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إنتاج األغذية)   •
 م. 2008م وحتى عام 2003من عام خالل الفترة 

لشركات التابعة)  شغل منصب مستشار مالي في شركة مجموعة الفيصلية (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمار وإدارة ا •
 م. 2003م وحتى عام 2000من عام خالل الفترة 

العضويات في مجالس  
 إدارات شركات أخرى

عام   ذمنصب عضو مجلس اإلدارة في شركة المملكة القابضة (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال إدارة الشركات التابعة لها) من  يشغل •
 م وحتى اآلن. 2019

اإلدارة في شركة الطائرات المروحية (شركة مملوكة لصندوق اإلستثمارات العامة وتعمل في مجال الطائرات  منصب عضو مجلس    يشغل •
 م وحتى اآلن. 2018عام  ذالمروحية) من
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 المصدر: الشركة 

 السيرة الذاتية لسلطان عبداللطيف عبدهللا نقلي: 118الجدول رقم 

 عبداللطيف عبدهللا نقلي سلطان 
 سنة  45 العمر  

 سعودي الجنسية 
 مستقل.  –غير تنفيذي  – عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة المنصب 

 المؤهالت العلمية 
 م. 2013حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة المالية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام  •
 م.2000درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام حاصل على  •

 الخبرات العملية 

 ذ(شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدامت المالية) منمسقط المالية سابقًا    –المالية  سيكو  منصب الرئيس التنفيذي لشركة    يشغل •
 م وحتى اآلن. 2021عام 

منصب عضو لجنة المراجعة في شركة لدن لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري) منذ عام    يشغل •
 م وحتى اآلن. 2021

خالل شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي إلدارة األصول في شركة إتقان المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدامت المالية)  •
 م. 2020م وحتى عام 2018من عام الفترة 

من  خالل الفترة  ة)  شغل منصب مدير قسم إدراة األصول في شركة البالد المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدامت المالي •
 م. 2018م وحتى عام 2016عام 

الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال  • العقارية في شركة  للدخل واألصول  المدرة  رئيس قسم األصول  شغل منصب 
 م. 2016م وحتى عام 2011من عام خالل الفترة الخدامت المالية) 

خالل  سي السعودية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدامت المالية)    شغل منصب مدير مدير صناديق في شركة إتش إس بي •
 م. 2011م وحتى عام 2000من عام الفترة 

العضويات في مجالس  
 إدارات شركات أخرى

 ال يوجد   •

 المصدر: الشركة 

 
 الباتلي السيرة الذاتية لعبدالمجيد محمد ناصر : 119الجدول رقم 

 عبدالمجيد محمد ناصر الباتلي 
 سنة  31 العمر  

 سعودي الجنسية 
 أمين سر المجلس  المنصب 

 المؤهالت العلمية 
 م.2014بريطانيا عام  –حاصل على دبلوم الدراسات العليا في نظم المعلومات من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة  •
 م.2011المعلومات من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام حاصل على درجة البكالوريوس في نظم  •

 الخبرات العملية 

الخدمات المشتركة في شركة لدن لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري)  إدارة  منصب مدير    يشغل •
 م وحتى اآلن. 2018عام  ذمن

•  
م  2016من عام    خالل الفترة  إدارة التطبيقات واألنظمة بجامعة المعرفة (جامعة خاصة وتعمل في مجال التعليم العالي)شغل منصب مدير   •

 م. 2017وحتى عام 
• ) للمقاوالت  التقنية في شركة لبب  والخدمات  المعلومات  تقنية  إدارة  وتعمل في مجال    شركة ذات مسؤولية محدودةشغل منصب مدير 

 م.2016م وحتى عام  2014من عام ترة خالل الف) اإلنشاءات
العالي)   • التعليم  (جامعة خاصة وتعمل في مجال  المعرفة  جامعة  التطبيقات في  الفترة  شغل منصب كبير مسؤولي  م 2012من عام  خالل 

 م. 2013وحتى عام 
 المصدر: الشركة 

 التنفيذية اإلدارة  4.4
 اإلدارة التنفيذية أعضاء : 120الجدول رقم 

 تاريخ التعيين  العمر  الجنسية  المنصب  االسم
 األسهم المملوكة قبل الطرح 

 "مباشرة" 
 األسهم المملوكة بعد الطرح 

 "مباشرة" 
 األسهم المملوكة قبل الطرح 

 * "غير مباشرة"
 األسهم المملوكة بعد الطرح 

 "غير مباشرة" 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

ناصر سعد سعود  
 العريفي 

عضو مجلس  
العضو  اإلدارة و

 المنتدب 
 % 32.54 16,269,624 % 42.54 21,269,624 - - - - م 01/01/1995 49 سعودي 

سليمان عبدالعزيز  
 ناصر الباتلي 

عضو مجلس  
اإلدارة والرئيس  

 التنفيذي
 - - - - % 4.36 2,181,712 % 4.36 2,181,712 م 01/10/2017 49 سعودي 

عوجان    عبدالعزيز
   عياد الرشيدي 

مدير اإلدارة  
 المالية 

 - - - - - - - - م 16/06/2019 44 سعودي 

عبدالمجيد بن محمد  
 بن ناصر الباتلي 

مدير إدارة  
الخدمات  
 المشتركة 

 - - - - - - - - م 10/04/2017 31 سعودي 

علي صالح حيدر آل  
 فرحان 

مدير إدارة تطوير  
 األعمال  

 - - - - - - - - م 01/03/2017 43 سعودي 

عبدالرحمن علي  
   سعيد ال قوت 

مدير إدارة قنوات  
 األعمال 

 - - - - - - - - م 01/01/2019 43 سعودي 

سعد عبدالعزيز  
   عبدالرحمن المشعل

مدير إدارة  
 المشاريع 

 - - - - - - - - م 01/09/2018 32 سعودي 

 **شاغر
  إدارة مدير
 الداخلية المراجعة

           

 الشركة : المصدر
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%) من  23.90%) في شركة اعشار لالستثمار والتي تمتلك ما نسبته (100* إن الملكية غير المباشرة للسيد/ ناصر سعد سعود العريفي ناتجة عن طريق ملكيته بنسبة (
المباشرة ناتجة أيضًا عن طريق شركة عاديات لالستثمار وهي فرع لشركة اعشار لالستثمار وتمتلك شركة عاديات  رأس مال شركة لدن لالستثمار، وكما أن الملكية غير  

 %) من رأس مال شركة لدن لالستثمار. 18.64لالستثمار نسبة (
 م.  2022ستقوم الشركة بتعيين مدير إلدارة المراجعة الداخلية خالل الربع الثاني من العام  **
 

 نبذة عن ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية وفيما يلي 
 

 السيرة الذاتية لناصر سعد سعود العريفي: 121الجدول رقم 

 ناصر سعد سعود العريفي 
 سرال وأمين اإلدارة مجلس عضاءأل  الذاتية السير )8.3.4(  رقم القسم راجع فضًال 

 المصدر: الشركة 

 السيرة الذاتية لسليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي : 122الجدول رقم 

 سليمان عبدالعزيز ناصر الباتلي 
  السر وأمين اإلدارة مجلس ألعضاء الذاتية السير) 8.3.4(  رقم القسم راجع فضًال 

 المصدر: الشركة 

 عوجان عياد الرشيدي السيرة الذاتية لعبدالعزيز: 123الجدول رقم 

   عوجان عياد الرشيدي   عبدالعزيز
 سنة  44 العمر  

 سعودي الجنسية 
 مدير اإلدارة المالية   المنصب 

 المؤهالت العلمية 

 م. 2020 عام  السعودية العربية المملكة في (SOCPA)على شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين  حاصل •
 م.2020من هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية عام  (CME-1)على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية  حاصل •
 م.2017 عام األمريكية المتحدة الواليات من اإلداريين للمحاسبين األمريكية الزمالة شهادة على حاصل •
 م. 1998حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام  •

 الخبرات العملية 

منصب مدير اإلدارة المالية في شركة لدن لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري) منذ   يشغل •
 وحتى اآلن. م 2019عام 

  الدعاية مجال في تعمل عامة مساهمة(شركة   العامة والعالقات لالعالن تهامة شركة في المراجعة لجنة في عضو منصب يشغل •
 . اآلن وحتىم 2021 عام منذ) واإلعالن

 عام منذ) األغذية تجزئة مجال في تعمل عامة مساهمة(شركة  القابضة  التنمية ثمار شركة في المراجعة لجنة في عضو منصب يشغل •
 . اآلن وحتىم 2021

عام   ذمن) المقاوالت مجال في تعمل  محدودة مسؤولية  ذات(شركة  للمقاوالت بلت شركة في المديرين مجلس عضو منصب يشغل •
 م وحتى اآلن. 2021

منصب المدير المالي في مؤسسة النخلة األهلية للنقل العام وخدمة المطارات (مؤسسة فردية تعمل في مجال النقل  شغل •
 م.2019 عام وحتىم 2018 عام منالفترة  خاللوالخدمات) 

 مجال في تعمل السعودي المركزي البنك ينظمها مقفلة مساهمة(شركة للتمويل  الوطنية شركةالالمالي في  المدير نائبمنصب  شغل •
 م.2018 العام خالل) المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تطبيق

من عام   خالل الفترة )التموين مجال  في تعمل محدود مسؤولية ذات(شركة  للتموين الرياض شركة في مالي مستشارمنصب  شغل •
 م. 2016م وحتى عام 2014

م  2012 عام منالفترة  خاللللمقاوالت (مؤسسة فردية تعمل في مجال المقاوالت)  فادن مؤسسةمنصب المدير المالي في  شغل •
 م. 2014 عام وحتى

(شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التمويل والخدمات  الراجحي مصرف في فريق ورئيس العام المدير مساعد منصب شغل •
 م.2012م وحتى عام 2004من عام الفترة  خاللالمصرفية) 

من عام الفترة  خاللشغل منصب محلل ائتمان في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التمويل والخدمات المصرفية)  •
 م. 2004م وحتى عام 2003

الفترة  خاللشغل منصب ضابط قسم االئتمان في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التمويل والخدمات المصرفية)  •
 م. 2003م وحتى عام 2001من عام 

شغل منصب مساعد ضابط قسم االئتمان في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التمويل والخدمات المصرفية)   •
 م. 2001م وحتى عام 2000من عام رة الفت خالل

 المصدر: الشركة 

 
 السيرة الذاتية لعبدالمجيد بن محمد بن ناصر الباتلي : 124الجدول رقم 

 عبدالمجيد بن محمد بن ناصر الباتلي 
  السر وأمين اإلدارة مجلس ألعضاء الذاتية السير) 8.3.4(  رقم القسم راجع فضًال 

 المصدر: الشركة 

 السيرة الذاتية لعلي صالح حيدر آل فرحان : 125الجدول رقم 

 علي صالح حيدر آل فرحان
 سنة  43 العمر  

 سعودي الجنسية 
 مدير إدارة تطوير األعمال المنصب 

 م.2006الدولية من جامعة ليواردين في دولة هولندا عام حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة  • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

منصب مدير إدارة تطوير األعمال في شركة لدن لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري)  يشغل •
 م وحتى اآلن. 2017منذ عام 

  ذ يشغل منصب المدير العام في شركة بانيت للتشغيل والصيانة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التشغيل والصيانة) من •
 م وحتى اآلن. 2017 عام
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شغل منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس في شركة بنايا (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تقديم حلول األنظمة األمنية   •
 م.2017م وحتى عام 2013من عام خالل الفترة وتقنية المعلومات) 

خالل الفترة حدودة تعمل في مجال االستثمار العقاري)  شغل منصب مدير العمليات في شركة المشعل لالستثمار (شركة ذات مسؤولية م •
 م. 2017م وحتى عام 2007من عام 

بنك ساب حاليًا (شركة مساهمة عامة   –شغل منصب مساعد الهيكل التمويلي والقروض المشتركة في البنك السعودي الهولندي سابقًا  •
 م. 2007م وحتى عام 2006عام من خالل الفترة تعمل في مجال التمويل وتقديم الخدمات المصرفية) 

التسويق  • دعم  مسؤول  منصب  سابقًا    شغل  الهولندي  السعودي  البنك  مجال    –في  في  تعمل  عامة  مساهمة  (شركة  حاليًا  ساب  بنك 
 م. 2001م وحتى عام 2000من عام خالل الفترة التمويل وتقديم الخدمات المصرفية) 

بنك ساب حاليًا (شركة مساهمة عامة تعمل    – لسعودي الهولندي سابقًا  شغل منصب مسؤول معالجة قروض المستهلكين في البنك ا •
 م. 2000م وحتى عام 1997من عام خالل الفترة في مجال التمويل وتقديم الخدمات المصرفية) 

 المصدر: الشركة 

 السيرة الذاتية لعبدالرحمن علي سعيد ال قوت : 126الجدول رقم 

   عبدالرحمن علي سعيد ال قوت
 سنة  43 العمر  

 سعودي  الجنسية 
 مدير إدارة قنوات األعمال  المنصب 

 م. 2007حاصل على على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال والتسويق من جامعة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية عام  • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

منصب مدير إدارة قنوات األعمال في شركة لدن لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال االستثمار والتطوير  يشغل •
 وحتى اآلن. م 2019العقاري) منذ عام 

• ) العربية لالستثمار  تعمل في مجال التطوير العقاري)    شركة مساهمة مقفلةشغل منصب رئيس التسويق واالتصاالت في شركة طراز 
 . م2018عام وحتى م 2015من عام خالل الفترة 

اإلبداعي   • المفهوم  شركة  في  التسويق  قسم  رئيس  منصب  (  –شغل  القابضة  مقفلةفجر  مساهمة  مجال    شركة  في  التسويق تعمل 
 م. 2015عام م وحتى 2013من عام خالل الفترة واالستثمار في مجال العقار ات والخدمات التأمينية) 

) التأمينتعمل في مجال    شركة مساهمة عامة(للتأمين وإعادة التأمين التكافلي  شغل منصب مدير اتصاالت التسويق في شركة وقاية   •
 م. 2012م وحتى عام 2010من عام خالل الفترة 

مساهمة   • (شركة  السعودية  االتصاالت  شركة  في  المعلومات  تكنولوجيا  إدارة  في  فريق  قائد  منصب  مجال شغل  في  تعمل  عامة 
 م.2010م وحتى عام  2009من عام  خالل الفترة االتصاالت)

من  خالل الفترة  تعمل في مجال التسويق) شركة ذات مسؤولية محدودة  في شركة ماتركس فور للتسويق (  مدير حساباتشغل منصب   •
 م. 2008م وحتى عام 2005عام 

تعمل في مجال الصيانة والتشغيل)    مساهمة مقفلةفي شركة الرياض ألعمال الصيانة والعمليات المحدودة (  إداري تنفيذيشغل منصب   •
 م. 2005م وحتى عام 2004من عام خالل الفترة 

من عام  خالل الفترة تعمل في مجال الطباعة) شركة ذات مسؤولية محدودة شغل منصب مشرف ومدير االنتاج في شركة جاد للطباعة ( •
 م. 2004وحتى عام م 2003

• ) بوينق  في شركة  األعمال  تطوير  مدير  الطيران)    شركة مختلطةشغل منصب  في مجال  الفترة  تعمل  عام  خالل  عام  1999من  وحتى  م 
 م.2003

 المصدر: الشركة 

 السيرة الذاتية لسعد عبدالعزيز عبدالرحمن المشعل: 127الجدول رقم 

   عبدالعزيز عبدالرحمن المشعلسعد  
 سنة   32 العمر  

 سعودي  الجنسية 
 مدير إدارة المشاريع  المنصب 

 م. 2010حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة نوتنجهام في بريطاينا عام  • المؤهالت العلمية 

 الخبرات العملية 

منصب مدير إدارة المشاريع في شركة لدن لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال االستثمار والتطوير العقاري) منذ   يشغل •
 وحتى اآلن. م 2018عام 

أراضي  تطوير  مدن (هيئة سعودية تعمل في مجال    –في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية    مدير مشروعشغل منصب   •
 م. 2018م وحتى عام  2015من عام  خالل الفترة  )  صناعية متكاملة الخدمات واإلشراف على المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية

م  2014من عام  خالل الفترة  شغل منصب ممثل عميل في شركة الرائدة لالستثمار (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إدارة األصول)   •
 م. 2018وحتى عام 

 المصدر: الشركة 
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 الشركة  لجان 5.4
كات  تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة اإللزامية الواردة في نظام الشركات، وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشر 

مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح  بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل  
 المساهمين. 

  قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظرًا لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إلى الوفاء بالمتطلبات 
 الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين:  النظامية ذات العالقة، باإلضافة إلى تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، وفيما يلي وصف للجان 

 لجنة المراجعة 1.5.4
تاريخ   المنعقد في  اجتماعه  الشركة في  لمساهمي  العامة  الجمعية  إلى  اإلدارة  (الموافق  هـ28/12/1442أوصى مجلس  على  07/08/2021ـ  م) 

بتاريخ   المنعقد  اجتماعها  العادية في  العامة  الجمعية  ووافقت  المراجعة،  لجنة  على توصية  08/2021/ 09(الموافق    ـه01/01/1443تشكيل  م) 
 م).  16/05/2022(الموافق   ـه15/10/1443مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة المراجعة والمخاطر لدورة مجلس اإلدارة الحالية التي تنتهي في تاريخ 

 

 أهداف لجنة المراجعة
  بفاعلية. التأكد من وجود نظام رقابة داخلية فعال واالشراف على تنفيذه 
   تفعيل الرقابة على عمليات الشركة الداخلية مما يحقق الشفافية والنزاهة في التعامالت الخاصة بالشركة سواء على المستوى الداخلي أو

 الخارجي نظرًا لوجود نظام رقابي فعال. 
   تم تقديمها والتي تهدف لتفعيل نظام  تقديم التوصيات إلدارة الشركة والتحقق من استجابة مجلس اإلدارة لتنفيذ تلك التوصيات التي

 المراقبة وتطويره بما يحقق أغراض الشركة. 
 ة. التحقق من قبول وتفهم الشركة لدور وعمل وقيمة المراجعة الداخلية من خالل اآلليات المعمول بها مثل التقرير السنوي للمراجعة الداخلي 
 ة في المجموعة. قياس وتقييم مستوى فعالية نظم الرقابة والمراجعة الداخلي 
  .التحقق من االلتزام باألنظمة والقوانين والمعايير والتعليمات ذات العالقة 

 

 اختصاصات لجنة المراجعة ومسؤوليتها  
طلب  لها أن تتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ويجوز  

من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لإلنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسيمة، وتشمل  
 مهام اللجنة بصفة خاصة 

 ما يلي : 

 التقارير المالية  
  ء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها  دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبدا

 وشفافيتها. 
  تتضمن    إ بداء الرأي الفني بناًء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة و متوازنة ومفهومة

 لشركة وأدرائها. المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي ل
  .دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية 
  .البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول اإللتزام في الشركة أو مراجع الحسابات 
  الواردة في التقارير المالية. التحقق من التقديرات الماحاسبية في المسائل الجوهرية 
  .دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها 

 المراجعة الداخلية 
  .دراسة و مراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة 
 راءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلج 
  للتحقق من توافر الموارد الالزمة و الداخلية في الشركة إن وجدت    الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة 

تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى  فاعليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة  
 الحاجة إلى تعيينه. 

  .التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته 
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 مراجع الحسابات  
   وتقييم أدائهم بعد التحقق من إستقالليتهم ومراجعة نطاق  التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم

 عملهم وشروط التعاقد معهم. 
   التحقق من إستقاللية مراجع الحسابات و موضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في اإلعتبار القواعد والمعايير ذات

 الصلة. 
 قق من عدم تقديمه أعماًال فنية أو إدارية خارج نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها  مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتح

 حيال ذلك. 
  .اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة 
  .دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها 

 ضمان االلتزام 
  الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها. مراجعة نتائج تقارير 
 .التحقق من التزام الشركة باالنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة 
  الشركة. مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس إدارة 
  .رفع ما تراه من المسائل في ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس إدارة الشركة وإبداء تصويتها باالجراءات التي يتعين اتخاذها 

 جدول التالي أعضاء لجنة المراجعةويوضح ال
 أعضاء لجنة المراجعة: 128الجدول رقم 

 المنصب  االسم 
 اللجنة  رئيس عبدالعزيز ناصر العبدالسالم عادل 

 اللجنة  عضو  نقلي  عبدهللا  عبداللطيف  سلطان
 اللجنة  عضو  علي إبراهيم علي الناصر 

 المصدر: الشركة 

 رة الذاتية ألعضاء لجنة المراجعةوفيما يلي السي
 عبدالعزيز ناصر العبدالسالمالسيرة الذاتية لعادل : 129الجدول رقم 

 عادل عبدالعزيز ناصر العبدالسالم 
   السر وأمين اإلدارة مجلس  ألعضاء  الذاتية السير) 8.3.4( رقم القسم  راجع  فضالً 

 المصدر: الشركة 

 السيرة الذاتية لسلطان عبداللطيف عبدهللا نقلي: 130الجدول رقم 

 عبداللطيف عبدهللا نقلي سلطان 
   السر وأمين اإلدارة مجلس  ألعضاء  الذاتية السير) 8.3.4( رقم القسم  راجع  فضالً 

 المصدر: الشركة 

 السيرة الذاتية لعلي إبراهيم علي الناصر: 131الجدول رقم 

 علي إبراهيم علي الناصر 
   السر وأمين اإلدارة مجلس  ألعضاء  الذاتية السير) 8.3.4( رقم القسم  راجع  فضالً 

 المصدر: الشركة 
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 سياسة توزيع األرباح  5
 ) من النظام األساسي للشركة، ُتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي: 46وفق المادة (

وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي    الجمعيةالعامةالعادية  تقرر  أن  ويجوز  ،النظامي  االحتياطيلتكوين    األرباح  صافيمن    )%10(  يجنب .1

 .من رأس المال الدفوع )% 30المذكور (

  وتخصيصه   اتفاقي  احتياطي  لتكوين   الصافية   األرباح  من%)  20(  نسبة   تجنب   أن  اإلدارة  مجلس   اقتراح  على  بناءً   العادية  العامة   للجمعية .2

 . معينة  أغراض أو لغرض

  اإلمكان   قدر  ثابتة   أرباح   توزيع   يكفل   أو   الشركة   مصلحة  يحقق  الذي   بالقدر  وذلك  أخرى،  احتياطيات   تكوين  تقرر  أن  العادية   العامة   للجمعية .3

  لمعاونة   أو  الشركة  لعاملي   اجتماعية   مؤسسات  إلنشاء   مبالغ  االرباح   صافي   من   تقتطع   أن   كذلك  المذكورة   وللجمعية .  المساهمين  على

 . المؤسسات  هذه من قائماً  يكون ما

 . المدفوع الشركة  مال من رأس   )% 5( عن  تقل  ال  نسبة المساهمين على  ذلك  بعد الباقي من يوزع .4

 . األرباح  في إضافية كحصة   المساهمين على  ذلك  بعد الباقي  يوزع .5

  )% 5( نسبة  تقدم ما  بعد   يخصص  الشركات   نظام  من) 76(  والمادة   األساسي  النظام  من )  20(  المادة  في   المقررة  األحكام  مراعاة   مع .6

 من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. 

 

أشهر  التسعة  م وفترة  2020م و2019ديسمبر    31يوضح الجدول التالي األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنوات المالية المنتهية في  

 : هذه النشرة  تاريخ  حتى أخرى أرباح توزيع أو يتم اإلعالن لم أنه إلى  اإلشارة م، مع2021سبتمبر   30ية في المنته
 

 توزيع األرباح : 132الجدول رقم 

 م 2021سبتمبر   30 م 2020 م 2019 البيان

 69,880,385 24,815,084 ) 6,497,185( صافي الدخل للسنة / للفترة 
 **  18,405,710 - * 12,154,062 توزيعات األرباح المعلنة خالل السنة / الفترة 

   17,469,203 - 12,154,062 توزيعات األرباح المدفوعة خالل السنة / الفترة 
 1.40 0.67 ) 0.18(  ** *ربحية السهم من صافي الدخل  

   0.26 ال ينطبق  ينطبق ال  نسبة توزيعات األرباح المعلنة إلى صافي الدخل
 المصدر: الشركة 

الشركة*   العادية لمساهمي  العامة  الجمعية  (الموافق  هـ1440/ 11/ 04المنعقد بتاريخ    افي اجتماعه   وافقت  أرباح نقدية على  م)  2019/ 07/ 07ـ  المالية  عن    توزيع  السنة 
بشكل تقريبي، مع العلم أنه تم سداد كامل   ) ريال سعودي للسهم الواحد0.33وبواقع ( للمساهمين،) ريال سعودي 12,154,062بقيمة (  م2017ديسمبر   31المنتهية في  

 م.  2019ديسمبر  31كما في تاريخ  من حساب األرباح المبقاة م2019قيمة التوزيعات النقدية خالل العام  
الجمعية  ** الشركةوافقت  لمساهمي  العادية  اجتماعه  العامة  بتاريخ  افي  (الموافق  1443/ 01/01  المنعقد  أرباح نقدية عن  09/08/2021ه  توزيع  المالية  م) على  السنة 

) ريال سعودي خالل أول تسعة أشهر  17,469,203، مع العلم أنه تم سداد ماقيمته ( ) ريال سعودي للسهم الواحد0.5) ريال سعودي وبواقع (18,405,710بقيمة (   المنتهية
 م.  2021) ريال سعودي خالل الربع الرابع من العام  936,507، وتم سداد الباقي والبالغ قيمته (م 2021سبتمبر   30بقاة كما في تاريخ من حساب األرباح الم  م2021من العام  

 وفق التالي:   ربحية السهم* تم احتساب **
 

 متوسط عدد األسهم : 133الجدول رقم 

 األسهم متوسط عدد  السنة/ الفترة 

 36,811,420 م2019
 36,811,420 م2020

 50,000,000 م2021أول تسعة أشهر من العام 
 المصدر: الشركة 

 

 إال أنها ال تقدم أي ضمانات بتوزيع أرباح في المستقبل. السنوات السابقة، وعلى الرغم من أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن 
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 الطرح   متحصالت استخدام  6
أربعة ماليين ومائة وخمســـــين   ماقيمته     منها   دفع  ريال ســـــعودي،    )90,000,000تســـــعين مليون (إلجمالي متحصـــــالت الطرح مبلغ     تبلغ القيمة  

وتكاليف    للطرح، والتي تشــــــــــمل أتعاب المســــــــــتشــــــــــار المالي، ومدير االكتتاب، والمحاســــــــــب القانوني،  ريال ســــــــــعودي كمصــــــــــاريف  )4,150,000ألف (

 .التسويق والطباعة، والمصاريف والتكاليف األخرى المتعلقة بالطرح

ريال سعودي    )85,850,000خمسة وثمانين مليون وثمانمائة وخمسين ألف (  والبالغة قيمتهاهذا و سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح  

 ، ولن تستلم الشركة أي مبلغ من صافي متحصالت الطرح.البائع المساهمعلى 
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 اإلقرارات  7
 يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي: 

يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع المالي    شركاته التابعة أي من    أو  لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر -1
 . من تاريخ هذه النشرة  ) شهرًا األخيرة12خالل الـ (

خالل السنة    شركاته التابعة  أي من  أو  لم ُتمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الُمصدر -2
 سهم. أفيما يتعلق بإصدار أو طرح أي  وطرح األسهم السابقة مباشرة لتاريخ طلب التسجيل 

) "المخاطر المتعلقة بتفشي األمراض المعدية أو غيرها مما يهدد الصحة العامة بما في ذلك  56.1.2بخالف ما ورد في الخطر رقم ( -3
المخاطرة" في هذه النشرة، لم يكن هناك  ) "عوامل  2)" في القسم ( 19  -االنتشار العالمي المستمر لجائحة فيروس كورونا (كوفيد  

خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب  التابعة    ا أو أي من شركاته  أّي تغير سلبي وجوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر
 التسجيل وطرح األسهم. 

سهم أو مصلحة من أي  أ ، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أليٍّ من أقربائهم أّي  هذه النشرة) من  68،  ج بخالف ما ورد في الصفحات ( -4
 نوع في الُمصدر. 

5- ) رقم  الخطر  في  ورد  ما  (35.1.2باستثناء  القسم  في  القضائية"  بالدعاوى  المتعلقة  "المخاطر  هذه  2)  في  المخاطرة"  "عوامل   (
ليست خاضعة ألّي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في  أو أي من شركاتها التابعة  أن الشركة  النشرة،

 أعمال الشركة أو في وضعها المالي. 
  ) "عوامل المخاطرة" 2) "المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة" في القسم (58.1.2باستثناء ماورد في الخطر رقم ( -6

في هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة، وأن الشركة حصلت على موافقة الجمعية العامة لمساهمي  
الشركة على جميع التعامالت التجارية مع األطراف ذات العالقة، وأنه سيتم التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات  

   مة لمساهمي الشركة.العالقة في الجمعية العا
 .هذه النشرةملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات ولم يسبق لها مخالفتها أحكام نظام الشركات كما بتاريخ  أن الشركة -7
 في هذه النشرة أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها  -8
 . حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها  وشركاتها التابعة  أن الشركة  -9

 مها في السوق الموازية.  أسهلتسجيل وطرح أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة  -10
، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية  ) "عوامل المخاطرة" في هذه النشرة،  2القسم (باستثناء ما ورد في    -11

 أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الشركة. 
دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهريًا في أعمال الشركة أو في وضعها  ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي    -12

 المالي. 
 ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما.   -13
 ن حق االقتراض من المصدر. ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيي  -14
ا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس    -15 أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أيًّ

 اإلدارة ولم يخضعوا ألي إجراءات إفالس. 
 في السوق الموازية. أسهم الشركة حصلت على عدم ممانعة الجهات الممولة على تسجيل وإدراج وشركاتها التابعة أن الشركة   -16
ال يوجد    فإنه  ة المحتملة والمطالبات اإلضافية") "المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعي24.1.2(  باستثناء ما ورد في القسم -17

كما في تاريخ    والجماركلزكاة  الضريبة واأي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل هيئة    وشركاتها التابعة  لدى الشركة
 هذه النشرة.  

بتاريخ   -18 الراجحي  مصرف  مع  الموقعة  ائتمانية  التسهيالت  اتفاقية  في  الواردة  التعاقدية  التزاماتها  بجميع  ملتزمة  الشركة  أن 
 م)14/04/2021(الموافق  هـ02/09/1442

 هـ04/07/1442أن الشركة ملتزمة بجميع التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقيات التمويل االسالمي الموقعة مع بنك الرياض بتاريخ  -19
 م). 07/09/2021ه (الموافق 30/01/1443وتاريخ   م)16/02/2021(الموافق 

 هـ 05/02/1442بتاريخ    البالد   بنك الت ائتمانية الموقعة مع  أن الشركة ملتزمة بجميع التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقية التسهي  -20
 م).  22/09/2020(الموافق 

أن شركة بلت للمقاوالت (شركة تابعة للشركة) ملتزمة بجميع التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقية التسهيالت ائتمانية الموقعة   -21
 .  م) 20/10/2020(الموافق   هـ03/03/1442بتاريخ  البالد بنكمع 

أن شركة بلت للمقاوالت (شركة تابعة للشركة) ملتزمة بجميع التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقية التسهيالت ائتمانية الموقعة   -22
 م).  02/12/2020(الموافق  هـ17/04/1442بتاريخ  السعودي  األهلي البنكمع 

ها التعاقدية الواردة في اتفاقية التسهيالت ائتمانية الموقعة  أن شركة بلت للمقاوالت (شركة تابعة للشركة) ملتزمة بجميع التزامات -23
 م).  04/09/2018(الموافق   هـ24/12/1439بتاريخ  ساب   بنكمع 

أن شركة بلت للمقاوالت (شركة تابعة للشركة) ملتزمة بجميع التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقية التسهيالت ائتمانية الموقعة   -24
 م). 08/03/2021(الموافق  هـ24/07/1442يخ بتار  االنماء  مصرفمع 
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عدم دخول أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة ألعمال الشركة إال بموافقة من الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة وذلك   -25
أعضاء مجلس اإلدارة في  ) من نظام الشركات، وكما في تاريخ هذه النشرة ال يشترك أي من  72تطبيقًا للمادة الثانية والسبعين (

 أعمال منافسة للشركة. 
أن الشركة ملتزمة بجميع التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقية حوافز تطوير لتطوير مشروع جوهرة الرصيفة السكني على أرض وزارة   -26

بتاريخ   واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  مع  الموقعة  واإلسكان  والقروية  البلدية  (الموافق    هـ16/06/1440الشؤون 
 م).  22/07/2019(الموافق   هـ19/11/1440م) وملحق االتفاقية المبرم بتاريخ 22/01/2019

المطار (فينان) السكني    –أن الشركة ملتزمة بجميع التزاماتها التعاقدية الواردة في اتفاقية حوافز تطوير لتطوير مشروع إسكان جدة   -27
وال البلدية  الشؤون  وزارة  أرض  بتاريخ  على  واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  الموقعة مع  واإلسكان   هـ21/10/1440قروية 

 . م)24/06/2019(الموافق 
 م.  2022الربع الثاني من العام  خالل إلدارة المراجعة الداخلية مدير أن الشركة ملتزمة بتعيين  -28
بالتغطيات التأمينية للمنشآت الصناعية المملوكة للشركة بما في ذلك التأمين على الممتلكات خالل الربع   بالقيامالشركة ملتزمة    أن -29

 م.  2022األول من العام 
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 مصاريف الطرح  8
ريال    )) 4,150,000(أربعة ماليين ومائة وخمسين ألف   بلغت ماقيمتهجميع التكاليف المتعلقة بالطرح، والتي  سوف يتحمل المساهم البائع 

 .ريال سعودي  )90,000,000تسعين مليون (كتتاب البالغة اإل  خصمها بالكامل من إجمالي متحصالت  سعودي، حيث سيتم

، وتكاليف التسويق والطباعة، والمصاريف األخرى  والمحاسب القانوني وتشمل مصاريف الطرح أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب،

 .بالطرح المتعلقة 

حصالت االكتتاب، وسيقوم  والجدير بالذكر أن الشركة لن تتحمل أي من المصاريف المتعلقة بالطرح وإنما سيتم خصمها بالكامل من إجمالي مت

 بسداد كافة مصاريف الطرح التي تحملتها الشركة عنهم بمجرد اإلنتهاء من عملية الطرح.  المساهم البائع 
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 وشروطه  الطرح وأحكام باألسهم  المتعلقة  المعلومات 9
ات  تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية لتسجيل وطرح األسهم في السوق الموازية وفقًا لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزام

ة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة،  المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقد تمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وتم تقديم كاف

 كما تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم في السوق الموازي. 

حيث أن تقديم طلب  يجب على جميع المستثمرين المؤهلين قراءة شروط وأحكام الطرح بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، 

 .ب من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب يعتبر بمثابة إقرار بالقبول على شروط وأحكام الطرح المذكورة االكتتا

 االكتتاب  1.9
من    )%10ما نسبته () رياالت سعودية للسهم الواحد، تمثل  10سهم عادي ذات قيمة اسمية قدرها ()  5,000,000(  خمسة ماليينسوف يتم طرح  

تسعين مليون  ريال للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها  )18ثمانية عشر (رأس مال الشركة، سيتم طرحها لالكتتاب في السوق الموازية بسعر  

 ت المستثمرين المؤهلين، وهم كما يلي: ريال سعودي، ويقتصر الطرح على فئا ) 90,000,000(

 مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.  .1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنه   .2

موازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول على  من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق ال
 موافقة مسبقة منه. 

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز   .3
 اإليداع. 

 محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق  .4
 الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  .5
 صناديق االستثمار.  .6
الدل .7 في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية  السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  يل  األجانب 

 االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية. 
 المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  .8
 أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.  .9

 :داع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإلي .10

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة   ) أ
   .صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهرًا الماضية

 أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي.  )ب

 يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. أن  ) ج

 .أن يكون حاصًال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة ) د

 من جهة معترف بها دولًيا.  أن يكون حاصًال على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة ) ه
 ص آخرين تحددهم الهيئة. أي أشخا .11

 طريقة التقدم بطلب االكتتاب   2.9
رون  ســوف يكون طلب االكتتاب متاحًا للمكتتبين خالل فترة الطرح عبر نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي ســيتمكن المســتثم 

ب اســــــــــــتيفاء متطلبات االكتتاب الموضــــــــــــحة في نموذج  المؤهلون من خالله االكتتاب في أســــــــــــهم الشــــــــــــركة خالل فترة الطرح، ويتعين على المكتت

االكتتاب وفي هذه النشــــــرة. وينبغي على المكتتب الموافقة على كافة الشــــــروط واالحكام وأن يســــــتكمل كافة األقســــــام ذات الصــــــلة في نموذج  

ن شــــــــــــروط وأحكام االكتتاب أو عدم اتباع  االكتتاب. تحتفظ الشــــــــــــركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب جزئيًا او كليًا، في حالة عدم اســــــــــــتيفاء أي م

التعليمـــات الالزمـــة. ال يجوز إدخـــال أي تعـــديالت على نموذج طلـــب االكتتـــاب أو ســـــــــــــــــحبـــه بعـــد تقـــديمـــه، حيـــث يمثـــل نموذج طلـــب االكتتـــاب بمجرد  

 استكماله اتفاقًا ملزمًا قانونيًا بين الشركة والمكتتب.

من المستشار المالي أو مدير   (اإللكتروني)  إلكترونية من نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب ويمكن للمستثمرين الحصول على نسخة 

 االكتتاب من خالل معلومات االتصال الموضحة أدناه: 
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 فترة الطرح وشروطه  3.9
يوم   من  ابتداًء  االكتتاب  طلبات  نماذج  باستالم  االكتتاب  مدير  يوم  22/05/2022(الموافق    ـه21/10/1443األحد  سيبدأ  وحتى    الخميس م) 

نموذج طلب    م). 26/05/2022(الموافق    ـه25/10/1443 المقدمة فيه، فإن  المعلومات  أو عدم صحة  االكتتاب  اكتمال طلب  حالة عدم  وفي 
 يًا.  االكتتاب يعتبر الغ 

 

يجب على المستثمر أن يوضح في نموذج طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها، بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل ضرب  
  ) 10عشرة (للسهم الواحد. الحد األدنى لالكتتاب هو      رياًال سعودي  ) 18ثمانية عشر (عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها في سعر الطرح البالغ  

 سهم لكل مكتتب.   ) 2,499,990(  مليونين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعينأسهم، بينما الحد األقصى لالكتتاب هو  
 

 يجب استكمال نموذج طلب االكتتاب خالل فترة الطرح مع إرفاق المستندات التالية (حسبما ينطبق الحال): 

 الفرد). صورة بطاقة األحوال المدنية (للمكتتب  .1
 صورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون طلب االكتتاب مقدمًا من الوكيل بالنيابة عن المكتتب).  .2
 صورة السجل التجاري وصورة من تفويض مقدم الطلب وهويته (إذا كان المكتتب شركة).  .3
في حال كان المكتتب صندوق    (صورة من السجل التجاري وصورة هوية المفوض بتقديم الطلب وصورة تراخيص هيئة السوق المالية  .4

استثماري أو شركة مرخصة من هيئة السوق المالية، ويضاف صورة من االتفاقية بين المكتتب والشركة المرخصة في حال المحافظ أو  
 اتفاقيات االستثمار بالنيابة). 

 أي مستندات أخرى يتم طلبها أو االطالع عليها.   .5

ها بإجراء حوالة مباشرة إلى حساب االكتتاب، ويحق للشركة أن ترفض نموذج طلب االكتتاب كليًا أو  يجب أن تسدد كامل قيمة األسهم المكتتب ب 
جزئيًا إذا لم يستوف الطلب شروط وأحكام الطرح، وسيقبل المكتتب عدد األسهم المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي طلب  

 االكتتاب بها. 

 

 الفائض اإلشعار بالتخصيص ورد  4.9
 تحويل مكتتب كل على ويجب ، )في السوق الموازية  لدن لالستثمارشركة   ألسهم  الطرح(بمسمى   االكتتاب حساب  بفتح االكتتاب مدير سيقوم
   .االكتتاب  طلب  نموذج في توضيحه سيتم والذي المذكور، االكتتاب حساب  في  المكتتب بها المبالغ 

 
يقدموا طلب االكتتاب إلى مدير االكتتاب، من خالل نظام االكتتاب اإللكتروني الخاص بمدير االكتتاب والذي  يجب على المســــتثمرين المؤهلين أن 

ســـــيتمكن المســـــتثمرون المؤهلون من خالله االكتتاب في أســـــهم الشـــــركة خالل فترة الطرح، على أن يتم تقديم طلب االكتتاب في موعٍد أقصـــــاه  
 التعليمات، حسـب المطلوبة المؤيدة جميع المسـتندات الطرح أسـهم في االكتتاب بطلب يرفق أن يجب ال.السـاعة الرابعة مسـاًء من تاريخ اإلقف

 ماهو حسـب المطروحة في األسـهم االكتتاب في برغبته يقر عليه وبناءً  وقرأها، النشـرة هذه اسـتلم بأنه كل مكتتب االكتتاب، يقر طلب وبإكمال
  .االكتتاب طلب في مبين

 حسب مباشرة الطرح بعملية الخاص االكتتاب حساب األموال إلى وتحويل االكتتاب طلب استكمال خالل من الطرح أسهم في االكتتاب سيتم
 وسيتم الشركة، مع  بالتشاور  ومدير االكتتاب  المالي المستشار  يقترحه لما  وفقاً  لالكتتاب المطروحة  األسهم وسيتم تخصيص االكتتاب، نموذج
الطرح النهائي  التخصيص  عملية  عن اإلعالن وسيكون31/05/2022(الموافق    ـه01/11/1443  الثالثاء يوم أقصاه  موعد  في ألسهم   رد  م)، 

http://www.yaqeen.com.sa/
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 أو  الطرح لمتحصالت المستلمة الجهة  من  استقطاعات أو عموالت هناك أي تكون  ولن التخصيص، تاريخ من عمل)  أيام  2يومي ( خالل الفائض 
   .الشركة أو االكتتاب  ومدير المستشار المالي 

 الفائضة والمبالغ منهم  لكل المخصصة لألسهم  النهائي  توضح العدد للمكتتبين  إشعارات بإرسال  االكتتاب  ومدير  المالي  المستشار يقوم  سوف 
 .االكتتاب ومدير المالي مع المستشار التواصل المكتتبين  على يتعيين  المعلومات  من  ولمزيد  وجدت،  إن ردها لهم، سيتم  التي

 أحكام متفرقة 
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي   .1

أو تفويض أي منها  الوصايا ومديري التركات والورثة. وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه  
 من ِقبل األطراف في االكتتاب دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر . 

 تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقًا لها.  .2
 العربية بعد موافقة هيئة السوق المالية عليها. سيتم نشر نشرة اإلصدار هذه باللغة  .3
تلتزم الشركة بتقديم نشرة  79مع مراعاة متطلبات المادة ( .4 المالية وااللتزامات المستمرة،  التاسعة والسبعون من قواعد طرح األوراق   (

 تبين ما يلي:  إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد تاريخ نشرة اإلصدار األولية وقبل اكتمال الطرح، إذا
 وجود تغير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار.  )أ

 ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار.  ) ب
ه في  كما تجدر اإلشارة إلى أنه يحق للمكتتب الذي قدم طلب اكتتاب في أسهم الطرح قبل نشرة اإلصدار التكميلية أن يلغي أو يعّدل طلب اكتتاب

(تلك األس المادة  (د) من  للفقرة  الطرح، وذلك وفقًا  انتهاء فترة  المالية وااللتزامات  79هم قبل  األوراق  والسبعون من قواعد طرح  التاسعة   (
 المستمرة. 
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 طرح الاألوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق  5.9
 التداول أو إلغاء اإلدراج تعليق  1.5.9

 في أي وقت حسبما تراه مناسبًا، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:  اإلدراجتداول أو إلغاء اليجوز للهيئة تعليق  )أ
 إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.   -1
 سوق. إذا أخفقت الشركة إخفاقًا تراه الهيئة جوهريًا في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد ال -2
 أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها. تسدد الشركة  إذا لم   -3
 . الموازية في السوق األسهم لم تعد مناسبة الستمرار إدراج الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها  إذا رأت أن  -4
عن معلومات كافية تتعلق بالكيان المستهدف،    شركةال   ت أعلنعند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال   -5

اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول  ، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، فللهيئة    الشركةبعد إعالن    واقتنعت الهيئة
 في هذه المرحلة. 

 إبالغ السوق وفقًا لذلك. عليهالمالي بدقة ويتعذر  اتقييم وضعه الشركةعند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على   -6
)  1بعد مضي المدة المحددة في الفقرة الفرعية (  اإلدراج  قواعدمن    ) 41(  واألربعينلم ُتستوَف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الحادية    إذا -7

 من قواعد اإلدراج.  )42( من الفقرة (د) من المادة الثانية واألربعين
 فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس. %)50(قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة  عند -8
 .اإلفالس نظام  بموحب المحكمة لدى للمصدر اإلدارية التصفية إجراء أو  التصفية  إجراء افتتاح  طلب قيد عند -9

 . اإلفالس نظام بموجب للُمصدرصدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية  عند -10
 .اإلفالس نظام  بموجب للمصدر  اإلدارية التصفية إجراء أو التصفية إجراء بافتتاح النهائي المحكمة حكم صدور عند -11

 : اآلتية لالعتبارات  أعاله المذكورة(أ)  الفقرة بموجب المفروض  التداول تعليق رفع يخضع  ) ب
 . للمستثمرين حمايةً  التعليق الستمرار ضرورة وجود وعدم كاٍف، بشكل التعليق  إلى أدت التي  األوضاع  معالجة -1
 . للسوق العادي النشاط في تأثيره عدم المرجح من التعليق رفع  أن -2
 .الهيئة  تراها أخرى  شروط بأي الُمصدر التزام -3
نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفًا عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة   بموجبللُمصدر صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي  عند -4

 . أعاله(أ)  الفقرة  من) 8( الفرعيةذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة 
شاطاته من قبل الجهة  صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقفًا عن مزاولة ن عند -5

 . أعاله(أ)   الفقرة من) 9( الفرعيةالمختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة 
للهيئة إلغاء إدراج األوراق  وإذا استمر تعليق ت إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز  الشركة  تتخذ  المالية مدة ستة أشهر من دون أن  المالية  داول األوراق 

 للشركة. 

 : ةتيفي أي من الحاالت اآل الُمصدرتعلق السوق تداول األوراق المالية  ) ج
متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المســتمرة إلى حين بالمواعيد المحددة لإلفصــاح عن معلوماته المالية الدورية وفق الشــركة  عند عدم التزام   -1

 اإلفصاح عنها. 
 أو االمتناع عن إبداء الرأي.إلى حين إزالة الرأي المعارض    رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأيللشركة  عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية   -2
المالية   -3 التي تحددها السوق  المهلة  الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي  البابين  السيولة المحددة في  لتصحيح للشركة  إذا لم تستوف متطلبات 

 أوضاعه ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.  
 بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.  للشركةعند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية   -4

  سبب  انتفاء  تلي  واحدة  تداول  جلسة  مضي   بعد   أعاله، ) من الفقرة (ج)  3) و(2) و(1السوق التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية (  ترفع )د
  انتفاء   تلي  تداول  جلسات  خمسة  تتجاوز  ال  مدة  خالل  التعليق  السوق   ترفع  المنصة،  خارج  الُمصدر   أسهم  تداول  إتاحة  حالة  وفي  التعليق،

 . التعليق  سبب
ا رأت من المرجح حدوث أٍي من الحاالت  ذللسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إ  يجوز ) ه

 . أعالهالواردة في الفقرة (أ) 
 ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.  المالية  السوق بنظام االستمرار في االلتزام  المالية  أوراقةُعلق تداول  الذي  الُمصدر على  يجب ) و
إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج    الُمصدر   يتخذ ) أشهر من دون أن  6مدة (  األسهم استمر تعليق تداول    إذا ) ز

 . للمصدر  المالية األوراق
تقديم طلب جديد    فعليه  ،في إعادة إدراج أسهمه  الُمصدر   رغب. وإذا  الُمصدرلعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم    الُمصدر إكمال    عند ) ح

وفقًا   أسهمه  وااللتزامات    اإلدراج  لقواعدإلدراج  المالية  األوراق  طرح  قواعد  في  عليها  المنصوص  العالقة  ذات  المتطلبات  واستيفاء 
 المستمرة. 

 . العالقة ذات السوق وقواعد   التنفيذية اللوائح  على ناءً ب  الشركة خسائر عن الناتج اإلدراج إلغاء أو التداول بتعليق المادة هذه  تخلّ  ال ) ط

 االختياري لإلدراج اإللغاء 2.5.9
  الشركة، يجب على  الهيئة  موافقة   على  وللحصول.  الهيئة  من  مسبقة  بموافقة  إال   اإلدراج  إلغاء في السوق الموازية    المالية   أوراقها  إدراج   للشركة ال يجوز   .1

 تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية: تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع 
 األسباب المحددة لطلب اإللغاء.  .أ

 نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه.  . ب
تحواذ  نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية اس . ج

 . شركةال ا تخذهتأو أي إجراء آخر 
 أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.  .د

 . تقديرها  حسب التعليق  طلب وترفض  تقبل أنيجوز للهيئة  .2
 الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.  الشركةيجب على  .3
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للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن اإلفصاح على األقل سبب  فصح  تأن    الشركة ، يجب على    الشركةعند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب   .4
 . الشركة إليه ومدى تأثيره في نشاطات  اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى  

 المؤقت  التعليق 3.5.9

عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون    المالية مؤقتاً   االسوق المالية تعليق تداول أوراقهمن  طلب  ت   أن  للشركةيجوز   ) أ
تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، وتقوم    الشركة ستطيع  ت وال    ، أو قواعد السوق  ، أو لوائحه التنفيذية  ،تأخير بموجب نظام السوق المالية

 . صدر فور تلقيها للطلبالسوق المالية بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المُ 

عن سبب التعليق والمدة   -أقرب وقت ممكن  -للجمهور في فصح تأن  الشركة، يجب على الُمصدربناًء على طلب  عند تعليق التداول مؤقتاً  )ب
 .   الشركةالمتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات 

عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات    الشركة من دون طلب من    تعلق التداول مؤقتاً   يجوز للهيئة أّن  )ج
المالية    اأوراقهتخضع    عندما  الشركة بحماية المستثمرين. ويجب على    أو تخلّ   الماليةالسوق  وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط    الشركة

 بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام 

  الشركة وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات    صالحيتهاللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة   )د
 . المستثمرين  حماية في أو  السوق نشاط في تؤثر   أن المحتمل ومن  ،

  المالية يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق   )ه
 خالف ذلك. 

 إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها  4.5.9
إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصـــوص عليها في قواعد طرح  إذا رغب الُمصـــدر في إدراج أوراق مالية ســـبق إلغاء طلب  

 األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

 األسهم بموجبها  ستدرجالقرارات والموافقات التي   6.9
 تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية الالزمة لعملية طرح األسهم بما في ذلك: 

بتاريخقرار   )1 الصادر  الشركة  إدارة  عدد  بالتوصية    )م2021/ 09/09  (الموافق   ـهـ02/02/1443  مجلس  طرح  ماليين  على  خمسة 
 من رأس مال الشركة في السوق الموازية وذلك بهد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة. %)  10نسبة (سهم تمثل  )  5,000,000(

  طرح التسجيل والعلى توصية مجلس اإلدارة ب  ة م) بالموافق16/09/2021(الموافق    ـهـ09/02/1443بتاريخ  قرار الجمعية العامة العادية   )2
 الحصول على الموافقات النظامية الالزمة. بعد في السوق الموازية وذلك 

موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعالنها في موقعها الرسمي يوم   )3
 م). 28/03/2022(الموافق  ـه25/08/1443 اإلثنين

)، وهذه  م20/10/2021(الموافق    ـهـ14/03/1443األربعاء  على اإلدراج يوم  "تداول السعودية"    السعودية  تداول شركة  موافقة من   )4
   الموافقة مشروطة بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية. 

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة  7.9
المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، ونسب ملكيتهم قبل الطرح    يحظر على كبار المساهمين الذين تظهر أسماؤهم في هذه النشرة (فضًال راجع " 

 وبعده 
) شهرًا من تاريخ تسجيل وإدراج أسهم الشركة  12) من هذه النشرة)، التصرف فيما يملكونه من أسهم قبل مضي فترة اثني عشر (ي " في صفحة (

لى المساهمين الكبار، ال توجد أي ترتيبات قائمة أخرى تمنع التصرف  في السوق الموازية (فترة الحظر)، وبخالف فترة الحظر المفروضة من الهيئة ع 

 في أسهم معينة. 
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 التعهدات الخاصة باالكتتاب  10

 اإلقرارات والتعهدات الخاصة باالكتتاب  1.10
 بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه، فإن المكتتب يقر بما يلي: 

 الموضحة في نموذج طلب االكتتاب. الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم  -

 أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.  -

 الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار.  -

راء احتواء نشرة اإلصدار هذه على معلومات  عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من ج -

جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب باالكتتاب في حال تمت  

 إضافتها في النشرة. 

تتاب في األسهم المطروحة،  أنه لم يسبق له وألي فرد من عائلته المشمولين في نموذج طلب االكتتاب، التقدم بطلب لالك -

 ويوافق على أن للشركة الحق في رفض طلبات االكتتاب المزدوجة. 

 قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي هذه النشرة.  -

 . استكمال تعبئته ضمان عدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد  -

 هم وترتيبات التعامل سجل األس 2.10
تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يمتلكونها والمبالغ المدفوعة من  

 هذه األسهم. 

 تداول السعودية (تداول السعودية) شركة   3.10
األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام  م كنظام بديل لنظام معلومات  2001تم تأسيس نظام تداول في عام  

أيام  1990 التداول كل يوم عمل من  ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم  التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل  م. تتم عملية 
عصرًا، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه    3صباحًا وحتى الساعة    10لساعة  األسبوع من يوم األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من ا

 صباحًا.  10صباحًا وحتى الساعة  9:30األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 

 للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوًال وهي  ويتم تنفيذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقاً 
يت  األوامر المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقًا لتوق

 اإلدخال. 

موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل    يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها 
 ). T+2فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل "رويترز". وتتم تسوية الصفقات آليًا خالل يومي عمل حسب (

ويتولى نظام تداول مسؤولية  وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام "تداول".  
 .مراقبة السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق 

 تداول األسهم في السوق الموازية   4.10
  شركة تداول السعودية تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وطرح أسهم الشركة في السوق الموازية، كما تم تقديم طلب إلى  

 إلدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة، وتعتبر التواريخ واألوقات  يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم  
 وافقة هيئة السوق المالية.المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط، ويمكن تغييرها أو تمديدها بم

المكتتبين في "تداول"، وتسجيل الشركة وإدراج أسهمها  وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات  
املون في تلك األنشطة  في السوق الموازية، ويحظر التداول في أسهم الشركة حظرًا تامًا قبل التداول الرسمي، ويتحمل المكتتبون الذين يتع

 المحظورة من التداول المسؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل الشركة أو أي من من مستشاريها أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة. 

 ) "التعريفات والمصطلحات"). 1يقتصر تداول األسهم المدرجة في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين (فضًال راجع القسم (
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 جراءات عدم اكتمال الطرح إ 11
رح" في  إذا لم يكتمل الطرح في التاريخ المحدد النتهاء عملية الطرح المبين في نشرة اإلصدار هذه (فضًال راجع "التواريخ المهمة وإجراءات الط

الهيئة كتابيًا بعدم اكتمال الطرح ومن ثم  ) عشرة أيام انتهاء فترة الطرح بإشعار  10) من هذه النشرة)، سيقوم المستشار المالي خالل (كصفحة ( 
من دون خصم أي عموالت    -إن وجدت-سيقوم بإشعار المكتتبين، وبالتنسيق مع مدير االكتتاب ستتم إعادة المبالغ التي تم جمعها من المكتتبين  

 أو رسوم. 

 ية في حال عدم الطرح. وتؤكد الشركة التزامها بأي قرارات أو تعلميات أو إجراءات تصدر من هيئة السوق المال 
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 للمعاينة المتاحة المستندات 12
الرئيس كما في   ستكون جميع مستندات الشركة المتعلقة بطرح أسهم الشركة وقبول إدراجها في السوق الموازية متاحة للمعاينة في المقر 

، المملكة  11375الرمز البريدي    395343  ص.ب.،  الرياض    - حي المعذر الشمالي    –شارع االمير سلطان بن عبدالعزيز    2751السجل التجاري في  

بيانات افتراضية سيتيحها المستشار المالي ومدير االكتتاب " الرئيس للمستشار المالي، خالل غرفة  شركة يقين  العربية السعودية. وفي المقر 

 إلى  صباحاً   9). وذلك خالل أيام العمل (من األحد إلى الخميس) بين الساعة  IPO@yaqeen.sa" من خالل البريد اإللكتروني (المالية (يقين كابيتال) 

م) على أال تقل  05/2022/ 26(الموافق    ـه25/10/1443م) وحتى تاريخ  17/05/2022(الموافق    ـه16/10/1443مساًء، وابتداًء من تاريخ    4الساعة  

 ) أيام قبل نهاية فترة الطرح، ومن تلك المستندات على سبيل المثال ال الحصر:  7تلك الفترة عن (

 للشركة وعقد التأسيس األساسي النظام. 

 التجاري للشركة.  السجل 

  نمو).  – زية  قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على طرح وإدراج أسهم الشركة في السوالية السعودية (السوق الموا 

  في    م) على توصية مجلس اإلدارة بالتسجيل والطرح16/09/2021(الموافق    ـهـ09/02/1443موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ
 السوق الموازية وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة. 

  الموازية. موافقة هيئة السوق المالية على طلب التسجيل والطرح في السوق 

   تداول السعودية على اإلدراج في السوق الموازية. شركة موافقة 

   أشهر  التسعة  لفترة    المختصرة المفحوصة م والقوائم المالية األولية  2020ديسمبر    31القوائم للشركة للسنة المالية المنتهية في

 م. 2021سبتمبر   30المنتهية في 

  المستشار المالي. تقرير التقييم للمصدر المعد من قبل 

  اإلصدار لكٍل من:  خطابات الموافقة على تضمين االسم والشعار واإلفادة في نشرة 

 ". شركة يقين المالية (يقين كابيتال)المستشار المالي " .أ

 شركة السيد العيوطي وشركاه (محاسبون ومراجعون قانونيون)" المحاسب القانوني "  . ب
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 تقرير المحاسب القانوني 13

 م 2020 ديسمبر  31المنتهية في  المالية للسنة المالية المدققةائم والق 1.13
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 م 2021من عام  سبتمبر  30 في المنتهية أشهر  التسعة لفترة الموجزة األولية المالية القوائم  2.13
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